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LỜI NÓI ĐẦU 

Quyển GIẢI BẢI TẬP SINH HỌC 11 nhằm hướng dẫn học sinh kĩ 
năng ứng dụng các kiến thức đã được học vào việc giải quyết các dạng 
bài tập có liên quan. 

Sách được biên soạn dựa theo chương trình thay sách lớp 11 môn 
Sinh học (thuộc ban cơ bản), được quy định áp dụng đồng loạt cho các 
trường Trung học phổ thông kể từ năm học 2007-2008. 

Về kiến thức và bài tập được bièn soạn theo từng bài học để học 
sinh thuận tiện trong ứng dụng. Mỗi bài gồm 2 phần: 

- Câu hỏi và đề bài tập 

- Hướng dẫn giải 

Nội dung câu hỏi và đề bài tập thuộc các dạng chủ yếu sau: 

• Các câu hỏi so sánh vể các quá trình trao đổi chất, các hoạt động 
sống, giải thích các khái niệm, nguyên nhăn của hiện tượng cùng 
cơ chế sinh học của chúng... 

• Bài tập gồm các dạng như: điểm xác định kiến thức đúng, sai; 
bổ sung kiến thức vào bảng; điền ô chữ... 

Học sinh cẩn nắm vững kiến thức của bài học trước khi giải quyết 
các đề bài được nèu ra. 

Rất mong sách có tác dụng hỗ trợ tốt cho các em học sinh trong quá 
trình học. 

Thân chúc các em thành công. 

TÁC GIẢ 
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CHƯƠNG I 

CHUYÊN HÓA VẬT CHAT VÀ NÂNG LUỢNG 

A. CHUYỂN HÓA VẬT CHAT VÀ NẪNG LƯỢNG ở THựC VẬT 

Bài. Sự HẤP THU NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1: 

Đién từ đúng vào chỗ trống của các đoạn câu sau: 

(D 
Rễ cây trên cạn hấp thu nước và muối khoáng qua .(1). 

Ở miềr lông hút có nhiều .(2). phát triển từ các tế bào biểu 
bì của rễ. Sô lượng lông hút của rễ rất nhiều có tác dụng làm tăng bề 
mặt .(3). giữa rể và môi trường rất lớn. 

Lôrg hút rất dễ gãy và sẽ.(4).ở môi trường quá ưư trương, 
quá chia hay thiếu ôxi. 

© 
Sự 'tâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút xảy ra theo cơ 

chế.(5). Đây là cơ chế thụ động không đòi hỏi cung cấp năng 
lượng. So với môi trường đất, áp suất thẩm thấu của dịch tế bào lông 
hút.(6). 

Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ bằng hai cơ chế là: cơ chế 
.(<)., tức là nơi có nồng độ ion cao sang nơi có nồng độ ion 
thấp vè cơ chế.(8)., tức di chuyển ngược chiều građien nồng 
độ. Nguồn năng lượng trực tiếp cung cấp cho vận chuyển chất chủ động 
là .(9). được tạo ra từ hô hấp tế bào. 

Nưec và ion khoáng được chuyển từ lông hút vào mạch gỗ của rễ 
bằng hai con đường là con đường .(10). và con đường 
.1(11). 
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2. Có 2 chữ: cơ quan của đất đảm nhiệm chức năng hấp thu nước 
và bám vào đất cho cây đứng vững. 

3. Có 7 chư cơ chê hấp thu ion khoáng đòi hỏi được cung cấp nàng lượng. 

4. Có 5 chữ: hoạt động này của rễ tạo ra năng lượng cung cấp cho 
hoạt động hút khoáng. 

5. Có 3 chữ: một hợp chất hóa học và cũng là một dạng năng lượng 
cung cấp cho các hoạt động sống của cây. 

6. Có 7 chữ: cơ chế hấp thu ion khoáng không đòi hỏi cung cấp 
năng lượng. 

7. Có 7 chữ: cấu trúc này phát triển từ các tế bào nằm ở lớp bén 
ngoài của rễ làm nhiệm vụ hút nước và khoáng 

8. Có 11 chữ: lông hút phát triển từ loại tế bào này 

9. Có 9 chữ: Trong dòng nước được hấp thu từ dịch đất vào rễ có 
chứa yếu tô này. 

10. Có 11 chữ: từ để chỉ môi trường có thể nước cao 

11. Có 10 chữ: một trong các chức năng của rễ cây. 

12. Có 7 chữ: một loại mạch của rễ làm nhiệm vụ vận chuyển nước 
và ion khoáng. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

(D 
(1): miền lông hút (2): lông hút 

(3): trao đổi nước và khoáng (4): biến mất 

(5): thẩm thấu (6): cao hơn 

(7): thụ động (8): chủ động 

(9): ATP (10): thành tế bào - gian bào 

(11): chất nguyên sinh - không bào 

ĐỀ 2: 

1. Nguyên nhân của hiện tượng...: 

Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng áp suất thẩm thấu trong 
dịch tế bào lông hút cao hơn dịch đất là: 

- Do quá trình thoát hơi nước ở lá (đóng vai trò như một cái bơm 
hút) hút nước lên phía trên, làm giảm lượng nước trong tế bào lông hút 
của rễ. 
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- Nồng độ các chất tan trong dịch tế bào lông hút cao. Các chất tan 
đó là các axit hữu cơ, đường saccarôzơ..., là sản phẩm của các quá trrình 
chuyển hóa vật chất trong cây, các ion khoáng được rễ hấp thụ vàào. 

2. Các con đường di chuyển nước-ion khoáng từ đất vào miạch 
gỗ của rễ: 

Có 2 con đường di chuyển nước và ion khoáng từ đất vào mạcln gỗ 
của rễ là: 

— Con đường đi theo không gian giữa tế bào và không gian giữa các 
bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bào. Đó là con đường thành tế hào 
- gian bào. Con đường này đi vào đến nội bì - thì có đai Caspari chặn 
lại nên phải chuyển sang con đường tế bào. Đai Caspari diều chỉnh đlòng 
vận chuyển vào trung trụ. 

- Con đường đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào. Đố là con 
đường chất nguyên sinh - không bào. 

ĐỀ 3: 

I: Rễ chính II: Rễ bên 

ni: Lông hút IV: Đỉnh sinh trưởng 

V: Miền sinh trưởng dãn dài VI: Phát triển lông hút miới 

ĐỀ 4: 

iHEIDDBDQB □ □ D 
2 □ õ 
3 

4 

5 

□ □ □ đ|ộ|n|g| 

□ □ i 0 B 
□ □ □ ■ 

6 □ i □ đ|ộ|n|g| 

7 □ □ □ □ □ □ □ 
8 [t Ế □ Đ □ □ □ □ ầ □ □ 
9 I ầ i □ ầ □ G ầ □ ■ 
10 ầ ầ E m QDĐQQEIE3 
HỊ3BQDEÌĐ 1 □ E □ 
12 EỊ □ 0 □ 
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Bài. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY 

CU' HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1: 

Điền từ: 

Nước và ion khoáng được vận chuyển theo hướng .(1). 
trong mạch gỗ, và được gọi là .(2). Động lực di chuyển của 
dòng mạch gỗ bao gồm: .(3)., lực hút do thoát hơi nước ở lá 
và .(4).Nhờ những động lực trên mà dòng mạch gỗ vượt qua 
được tác dụng của .(5). để lên đến đỉnh của những cây cao 
hàng chục mét. 

® 
Các sản phẩm của quá trình đồng hóa từ lá cùng một số ion khoáng 

được sử dụng lại cùng với nước tạo thành.(6).di chuyển trong 
.(7).Động lực của dòng mạch rây là chênh lệch về.(8). 
giữa cơ quan cho là .(9).với cơ quan nhận là .(10). 

ĐỀ 2: 

Hãy điền vào bảng sau đây để xác định ý nghĩa của mỗi đặc điểm 
hoặc sự kiện được nêu: 

Đặc điểm, sự kiện Ý nghĩa 

Thành tế bào lông hút mỏng. 

Áp suất thẩm thấu của tế bào lông 
hút rất cao. 

Rề cây tạo ra một lực đẩy gọi là áp 

suất rễ. 

Lá thoát hơi nước tạo nên một lực 
hút. 

Cốc phân tử nước liên kết với nhau 
và liên kết với thành mạch gỗ của 
thân cây. 

PỀ 3: 

Ghi chú đúng vào các vị trí trong hình vẽ mô tả cấu tạo của mạch 
rày sau dây: 
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Gợi ý 

1. Có 7 chữ: tên gọi giới sinh vật chứa diệp lục có khả năng tự tổng 

hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng của ánh sáng 

2. Có 10 chon dòng mạch rây được vận chuyển từ lá đến các cơ quan này. 

3. Có 10 chữ: từ dùng gọi dịch nước và ion khoáng được vận chuyển 

từ rễ lên lá 

4. Có 9 chữ: mạch gỗ đều được cấu tạo từ các tế bào này 

5. Có 6 chữ: sự thoát hơi nước của lá đã tạo nên yếu tố này tác 

dụng lên dòng mạch gỗ 

6. Có 7 chữ: một loại tế bào mạch gỗ nhưng không phải là mạch ống 

7. Có 7 chon đây là mạch vận chuyển dịch hữu cơ từ lá đến rễ, quả, củ... 

8. Có 6 chữ: là lớp tê bào nằm ở mặt ngoài cùng của lá 

9. Có 6 chon đây là các tế bào dạng ống tham gia cấu tạo mạch rây 

10. Có 11 chữ: từ dùng gọi dịch chất hữu cơ vận chuyển từ lá đến 
các cơ quan nhận 

11. Có 9 chữ: các khe hở phân bố ở mép lá, nơi nước ứ thành giọt 

12. Có 8 chữ: Yếu tố tạo ra từ rễ được xem là một trong các dộng 
lực của dòng mạch gỗ. 

13. Có 8 chữ: một loại tế bào tham gia cấu tạo mạch rây 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐÊ 1: 

(D 
(D: đi lên 

(3): áp suất rễ 

(5) : trọng lực 

® 
(6) : dòng mạch rây 

(8): áp suất thẩm thấu 

(10): rễ, quả, củ... 

(2): dòng mạch gỗ 

(4): lực liên kết giữa các phân tử nước 

với nhau và với thành mạch gỗ. 

(7): mạch rây 

(9): lá 
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ĐỀ 2: 

Ý nghĩa 

Thành tế bào lông hút 

mỏng. 

Giúp nước và khoáng dễ thẩm tlhấu từ 
đất vào rễ. 

Áp suất thẩm thấu của tế 
bào lông hút rất cao. 

Tạo ra sự chênh lệch áp suất giữa tcế 
bào lông hút và môi trường đất, tạo) 

thuận lợi cho nước thẩm thấu vềào 

lông hút. 

Rễ cây tạo một lực đẩy gọi 
là áp suất rễ. 1111139 
Lá thoát hơi nước tạo nên 

một lực hút. 

Giúp nước di chuyển từ rễ lên lái và 

góp phần tạo lực hút nước và khioámg 

cho lông hút. 

Các phân tử nước liên kết 

với nhau và liên kết với 

thành mạch gỗ của thân cây 

ĐỀ 3: 

(D: ống rây (II): tế bào nhu mô 

(in): lạp thể (IV): tế bào kèm 

(V): bản rây 

ĐỀ 4: 

1. Liên quan giữa 3 quá trình: 

- Rễ hút nước từ đất vào tạo lực đẩy lên cột nước trong thân.. 

- Lá thoát hơi nưóc tạo lực hút mạnh gây vận chuyển nướíc tìừ rễ, 
qua thân, đến lá. 

- Mạch gỗ của thân là chỗ bám của các phân tử nước giúp tạio ra 

cột nước liên tục, tạo một đường vận chuyển nước và khoang liêm tục 

trong cây. 

2. Ý nghĩa của mối liên quan: 

Sự liên quan và phối hợp hoạt động của 3 quá trình trên đã đưa (được 

các phân tử nước và khoáng từ đất vào rễ cây và sau đó nước, khoáng 

được đưa đến tận ngọn cây, mặc dù cây có thể cao đến hàng trâm imét. 

Điều này giúp cung cấp nước và khoáng để lá có thể sử dung làm 

nguyên liệu cho các hoạt động trao đổi châ”t tạo ra chất hữu cơ (Cung 

cấp cho các bộ phận của cây. 
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ĐỀ 5: 

T H ự c V Ậ 3 

ỊcMqỊu A N N H Ậ N 

D Ò N G M ¥ c 1 H 1g|Ỗ 1 

1 T 1 Ế B À 0 c H Ế T 

L ự c H ứ T 

Q u Ả N IbIàIoI 

1M 1 Ạ |c |h R Â Y r__ 
B I ¥ u B Tj 

"ỏ" N_ G R Â Y 

|d|ò|n|g|m Ạ c H R Â Y 

T H Ư Ỷ K H ổ|n|g| 

1Á Ị p 1 s u Ấ T R Ế 

T Ế B À 01 K1 È 1M1 

Bài. THOÁT Htíl Nước 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 

<D 
Sự.(1).tạo cho tán lá có một lực hút. Lực hút này kết hợp 

với .(2).của rễ và lực liên kết của các phân tử nước lấy từ đất 
vào iã giúp dòng nước và khoáng di chuyển liên tục từ đất vào rễ, qua 
.... .(3).. đến.(4)..... 

Mgoài ra, việc tạo ra cột nước liên tục trong thân còn phải kế đến 
lực kám của các phân tử nước với thành .(5). của thân. 

® 
Cây thoát hơi nước qua hai con đường là qua .(6).trên bề 

mặt lá và qua.(7).Các khí khổng được phân bố chủ yếu ở mặt 
.(8).của lá, chúng được phát triển từ những.(9).Khi 
trươig nước, hai tế bào khí khổng cong lại và lỗ khí khổng.(10). 
để tioát hơi nước. 
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<0> 
Khi lá thoát hơi nước, khí khổng mở ra tạo điều kiện cho.(11)). 

khuếch tán vào lá và trở thành nguyên liệu cho sự đồng hóa chất hữu 
cơ trong quá trình .(12). của cây. Ngoài ra, các sản phẩim do 
quang hợp tạo ra nhờ hiện tượng.(13).mà trở nên cô đặc hơn 
và sau đó được chứa trong các cơ quan dự trữ của cây. 

ĐỀ 2: 

ĐỀ 3: 

Phân tích các dặc điểm của lá thích nghi với hoạt động thoát hơi inước. 

ĐỀ 4: 

Nêu hai con đường thoát hơi nước của cây và trình bày sự g:iốmg và 

khác nhau giữa hai con đường đó. 

ĐỀ 5: 

Điền bổ sung ý nghĩa của các dặc điểm được nêu trong bảng ssau: 

Đặc điểm Ý nghĩa 

Mép trong của tế bào khí khổng dày 

hơn rất nhiều so với mép ngoài. 

Trong tế bào khí khổng có chứa 

nhiều lục lạp. 

Số lượng lá trên cây rất nhiều. 

Trong cùng một loài, lớp cutin trên 

bề mặt của lá non mỏng hơn so với 

lá già. 
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ĐỀ>: 
)iền ô chữ: 

ỉợi ý: 

. Có 6 chữ: từ chỉ hình dạng của tế bào khí khổng, 

ỉ. Có 7 chữ: hiện tượng đi kèm với sự thoát hơi nước của cây và 
nhờ đó mà cây tránh bị đốt nóng khi ở ngoài nắng. 

.. Có 6 chữ: các chất được rễ cây hút từ đất cùng với nước có vai 
trò tham gia xây dựng các thành phần tế bào. 

. Có 2 chữ: là cơ quan làm nhiệm vụ tổng hợp chất hữu cơ cho cây. 

í. Có 5 chữ: chất phủ bề mặt trên của lá tham gia vào chức năng 
bảo vệ lá trước các tia bức xạ. 

(. Có 8 chữ: cấu trúc này làm nhiệm vụ thoát hơi nước chủ yếu của cây. 

. Có 9 chữ: tên của loài cây thích ứng rất tốt với điều kiện khô 
hạn của môi trường sống. 

í Có 6 chữ: tên của lớp tế bào bao phủ mặt ngoài của lá. 

í. Có 7 chữ: một nhân tố sinh thái quan trọng của môi trường có 
ảnh hưởng dến sự mở của khí khổng. 

lt Có 10 chữ: khi tế bào khí khổng xảy ra hiện tượng này thì lỗ khí 
khổng mở ra. 

11 Có 7 chữ: các tế bào khí khổng phân bố rất nhiều ở vị trí này 
của lá. 

12 Có 9 chữ: kết quả của sự thoát nước ở lá đối với cột nước trong 
mạch gỗ của thân. 

15 



HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

<D 

@ 

© 

(1): thoát hơi nước (2): áp suất (3): thân 

(4): lá (5): mạch gỗ 

(6): lớp cutin (7): khí khổng (8): dưới 

(9): tế bào biểu bì (10): mở ra 

(11): khí C02 (12): quang hợp (13): thoát hiơi mước. 

ĐỀ 2: 

I: cutin 

III: tế bào mô giậu 

V: không bào 

VII: gân lá 

IX: tế bào khí khổng 

II: biểu bì 

IV: lục lạp 

VI: nhân 

vni: tế bào mô xốp 

ĐỀ 3: 

Đặc điểm cấu tạo của lá thích nghi với hoạt động thoát htơi mườc: 

— Lá có nhiều khí khổng được tạo ra từ các tế bào biểu bìi lá làm 
nhiệm vụ thoát hơi nước. 

- Sự phân bố khí khổng ở 2 mặt lá cũng thể hiện sự phù hơỊp với 
các chức năng của lá. Thông thường mặt dưới của lá có rất nhiiềui khí 
khổng để làm nhiệm vụ thoát hơi nước; nhưng ở mặt trên lưiỢngĩ khí 
khổng ít và trên bề mặt có lớp cutin vừa tham gia thoát hơi ntước: vừa 
bảo vệ lá. 

Những lá mọc thẳng đứng như lá lúa thì số lượng khí khíổngi ở 2 
mặt lá tương đương nhau, trái lại những lá ở trên mặt nước nhu/ lái sen 
thi khí khổng chỉ có ỏ mặt trên. 

— Cấu tạo của tế bào khí khổng phù hợp cho hoạt động tbioátt hơi 
nước. Mép trong của tế bào rất dày, còn mép ngoài rất mỏng, inêm khi 
tế bào trương nước thì mép ngoài dãn nhanh hơn, làm tế bào khá klhổng 
uốn cong và lỗ khí mở ra để thoát hơi nước. Ngược lại, khi míất mước, 
tế bào xẹp nhanh, mép ngoài co nhanh hơn làm khép lỗ khí để hạn 
chế thoát hơi nước. 

- Tế bào khí khổng có chứa nhiều lục lạp và tinh bột có nltiiệim vụ 
làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào khí khổng dể nó dễ hiút nước 
vào, tạo sự trương nước và mở lỗ khí thoát hơi nước. 
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I. Hai con dường thoát hơi nước: 

Đó là: 

- Thoát hơi nước qua khí khổng. 

- Thoát hơi nước qua lớp cutin của bề mặt lá. 

ì. Giống và khác nhau giữa hai con dường thoát hơi nước: 

z. Giống nhau: 

Dều xảy ra qua bề mặt lá; nước thoát từ lá ra ngoài dưới dạng hơi 
the< cơ chế khuếch tán. 

b Khác nhau: 

Thoát hơi nước qua 

khí khổng 

Thoát hơi nước qua lớp cutin 

Xả' ra chủ yếu ở mặt dưới lá Xảy ra chủ yếu ở mặt trên lá 

Lưíng nước thoát nhiều hơn 

và vận tốc lớn hơn 

Lượng nước thoát ít hơn và vận tốc 

nhỏ hơn 

Có sự điều chỉnh qua đóng 

mở khí khổng 

Không được điều chỉnh 

DỀ s 

Dặc điểm Ý nghĩa 

ĩlép trong của tế bào 

Ihí khổng dày hơn rất 

ìhiều so với mép ngoài. 

Giúp lỗ khí dễ mở ra khi tế bào trương 

nước (do mép ngoài dãn nhanh hơn) và 

nhanh đóng lại khi tế bào mất nước (do 

mép ngoài co nhanh hơn). 

"rong tế bào khí khổng 

(ó nhiều lục lạp. 

Giúp tế bào khí khổng quang hợp để 
tích lũy chất hữu cơ, qua dó làm tăng áp 

suất thẩm thấu, giúp tế bào khí khổng 

dễ trao đổi nước và điều chỉnh sự đóng 

md của lỗ khí. 

Số lượng lá trên cây rất 

rhiều. 

Để tăng cường lượng hơi nước thoát ra 

khi cây bị úng ngập nước; đồng thời còn 

điều hòa được quá trình vận chuyển 

nước và khoáng trong cây. 

"rong cùng một loài, 

lip cutin trên bề mặt 

cía lá non mỏng hơn so 

với lá già. 

Lượng khí khổng ở lá non còn ít. Vì vậy 

lớp cutin mỏng góp phần giúp cây kịp 

thời thoát hơi nước phù hợp với nhu cầu 
cuarfrớ~và~ diẳu kiện môt-tpựờng. 

1 ĩrưngTâmThổng tin thưvién 1 

L LC-/ /fQ^4 1 



ĐỀ 6: 

Bài. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN Tố KHOÁNG 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Điền từ. 

Những nguyên tố rất cần cho quá trình sống của cây và không tlhl 
thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác được gọi là .(1). 
Chúng bao gồm .(2).và.(3). 

Các nguyên tố khoáng tồn tại trong đất ở 2 dạng là dạng..(4). 
và dạng tan. Cây chỉ hấp thu khoáng ở dạng.(5). tức là Ihíấp 
thu dưới dạng ion. 

ĐỀ 2: 

Trình bày các đặc điểm của nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết :y'ếu 
và nguồn cung cấp chúng cho cây. 

ĐỀ 3: 

Điền bổ sung chức năng của các nguyên tố đại lượng theo bảng ssau: 

Nguyên tố Chức năng 

Nitơ 

Phôtpho 

Kali 
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Gợi ý: 

1. Có 8 chữ: từ kép dùng để chỉ hỗn hợp gồm nước và chất ttaan. 

2. Có 4 chữ: một loại nguyên tố khoáng tham gia vào thành p)hiần 
của prôtêin trong tế bào. 

3. Có 7 chữ: nông dân thường sử dụng hỗn hợp hóa học này đíể bổ 
sung chất khoáng cho cây trồng. 

4. Có 6 chữ: đây là hiện tượng xảy ra khi cho chất tan vào trong mư/ớc. 

5. Có 11 chữ: một loại sắc tố quan trọng của cây xanh hấp thu cđiược 

năng lượng ánh sáng giúp cây tổng hợp chất hữu cơ. 

6. Có 8 chữ: từ dùng chỉ nhóm các nguyên tố hóa học chiếm ttỉí lệ 
khá lớn trong tổng lượng chất khô của cây. 

7. Có 10 chữ: hiện tượng tăng lên về số lượng, khối lượng và llóích 
thước tế bào và làm cơ thể lớn lên. 

8. Có 5 chữ: một loại chất hóa học có chứa nguyên tố vi lượng, có 
chức năng xúc tác các hoạt động trao đổi chất. 

9. Có 5 chữ: nguyên tố đại lượng, là thành phần của chất diệp> Hục. 

10. Có 4 chữ: một loại nguyên tố đại lượng, nếu bị thiếu cây sẽẻ còi 
cọc và lá có màu vàng. 

11. Có 8 chữ: một loại nguyên tố dại lượng, tham gia vào thành pshiần 
của prôtêin. 

12. Có 6 chữ: nguyên tố hóa học khi bị đốt cháy sản sinh rai Ikhí 
cacbonic. 

13. Có 7 chữ: là nguồn chứa năng lượng rất cần thiết cho hoạt cđộộng 
quang hợp của cây xanh. 

14. Có 7 chữ: từ dùng chỉ nhóm các nguyên tố hóa học chiếm itỉí lệ 
rất nhỏ trong tổng lượng chất khô của cây. 

15. Có 6 chữ: là bộ phận của thân làm nhiệm vụ vận chuyển iniước 
và khoáng từ rễ lên lá. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ 1: 

(1): nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu (2): nguyên tố đại kưọmg 

(3): nguyên tố vi lượng (4): không tan 

(5): tan 

ĐỀ 2: 

1. Các đặc điểm của nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết ;y«ếu: 
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- Nguyên tố mà nếu thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình 
sống bình thường. 

- Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác 

- Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể 

s. Nguồn cung cấp nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu 

cho cây: 

Có hai nguồn cung cấp nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cho 

cây à: đất và phân bón 

c. Nguồn cung cấp ding dưỡng khoảng tù đất: 

Khoáng trong đất tồn tại ở hai dạng: không tan và hoà tan (dạng 

ion). Rễ cây chỉ hấp thu được muối khoáng ở dạng hòa tan. Sự chuyển 

hoá :ác chất khoáng từ dạng không tan thành dạng hoà tan chịu ảnh 

hưởrg của nhiều yếu tố môi trường như hàm lượng nước, độ thoáng 

(lượrg oxi). độ pH, nhiệt độ, vi sinh vật đất. Nhưng các nhân tố này 

lại ciịu ảnh hưởng của cấu trúc đất (kích thước của hạt đất được gọi 
là áp hạt). 

t) Phăn bón: 

- Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho 

cây xồng. 

- Liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết sẽ không chỉ độc hại 

đối vdi cây mà còn gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. Ví dụ, lượng 

Mo trong mô thực vật đạt 20mg/lkg chất khô hay cao hơn, động vật 
An riu tươi sẽ bị ngộ độc Mo và ở người xuất hiện bệnh gút còn gọi 
là b<nh thống phong (podagra). Dư lượng (lượng dư thừa) phân bón 

khoáig chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi 
và b rửa trôi xuống các ao, hồ, sông, suối gây ô nhiễm nguồn nước. 

PỀ 3 

Ngiyòn tố Chức năng 

Nitơ Thành phần của pôtêin, axit nuclêic... 

Phìtpho Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim 

íali Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng 

Cỉnxi Thành phần của vách tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim 

Magiê Thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim 

Lưuhuỳnh Thành phần của prôtêin 

21 



Nguyên tố Chức năng 

Sắt Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục hoạt hóía enizi:im 

Mangan Hoạt hóa nhiều enzim 

Bo Liên quan đến hoạt động của mô phân sinh 

Clo Quang phân li nước, cân bằng ion 

Kẽm Hoạt hóa nhiều enzim 

Đồne Hoat hóa nhiều enzim 

Môlipđen Cần cho sự trao đổi nitơ 

Niken Là thành phần của enzim urêaza 

IE1E1I3B ta tlBẼỊ 
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Bài DINH DƯỠNG NITƠ ở THựC VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1 

Tình bày vai trò cấu trúc và điều tiết của nitơ đối với cây cùng 
nhữrí tác hại trên cây nếu thiêu nitơ. 

ĐỀ 2 

Eền bổ sung kiến thức vào bảng sau: 

loạt động 

chyển hóa nitơ 
Diễn biến quá trình Ý nghĩa đối với cây 

Khưũtrat 

Atni hóa axit xêtô 

Chuển vị amin 

Hìn thành amit 

I>Ề 3 

Eền ô chữ: 

1 Có 11 chữ: dạng hợp chất nitơ tham gia các hợp chất hữu cơ cấu 
tạo cơ thể 

2 Có 7 chữ: là hỗn hợp hóa học mà nông dân thường dùng để cung 
cấp khoáng và nitơ cho cây. 
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3. Có 9 chữ: đây là quá trình chuyển N03 thành NHỊ 

4. Có 6 chữ: tên của axit amin được tạo từ phản ứng kết tiợp giữa 
axit piruvic và NHg 

5. Có 5 chữ: tên gọi của hợp chất nitơ dạng khử 

6. Có 13 chữ: là con đường giải độc NHg cho cây 

7. Có 4 chữ: nơi xảy ra quá trình khử nitrat trong cây nhưng kihồng 
phải là mô lá. 

8. Có 6 chữ: tên gọi của hợp chất nitơ dạng ôxi hóa 

9. Có 8 chữ: loại axit tham gia phản ứng chuyển vị amin với aixit ;amin 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1: 

1. Vai trò cấu trúc và điều tiết của nitơ: 

a. Vai trò cấu trúc: 

Nitơ tham gia cấu tạo các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit 
nuclêic, diệp lục, ATP... 

b. Vai trò điều tiết: 

Nitơ là thành phần cấu tạo của prôtêin-enzim, côenzim và ATP., nên 
nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao dổi chất trong cơ thể thực 
vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết ttrạng 
thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào chất. 

2. Tác hại trên cây nếu thiếu nitơ 

Thiếu nitơ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh 
trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt trên lá. Màu 
vàng xuất hiện trước tiên ở những lá già. Điều đó xảy ra là dio sụ/ huy 
động và sự di chuyển của các ion trong cây. 

ĐỀ 2: 

Hoạt động 
chuyển 

hóa nitơ 
Diễn hiến quả trình Ý nghĩa đối với ciây 

Khử nitrat 

Là quá trình chuyển hóa nitrat 
(NO3) thành amôni (NH^; xảy 
ra chủ yếu ở mô lá và mô rễ, 
theo sơ đồ sau: 

N03' -> N02~ -> nh4+ 

(nitrat) (nitrit) (amôni) 

Chuyển hợp châ't nitíơ từ 
dạng ôxi hóa sang diạng 
khử để có thể tham gia 
được vào các hợp c:hầ't 
hữu cơ của cây. 
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Anin hóa 
a:it xêtô 

Axit xê tô + NH3 -> axit amin 
Thí dụ axit a-xêtôglutaric kết 
hợp NH:, tạo axit amin 

Tổng hợp axit amin cho 
cây. 

Chiyển vị 
imin 

Axit amin + axit xềtổ tạo 
thành axit amin mới và axit 
xê tô mới 

Thí dụ: axit glutamic + axit 
piruvic tạo axit amin mới là 
alamin và axit xêtô mới là axit 
xêtôglutaric 

Bổ sung các axit amin 
còn thiếu cho cây từ axit 
amin có sẵn đồng thời 
góp phần đổi mới thành 
phần axit amin của cây. 

Hìm thành 
imit 

Là quá trình liên kết phân tử 
NH3 vào axit đicacbôxilic để 
hình thành amit 

Thí dụ: 

Axit glutamic + NH, -> glutamin 

Vừa giải độc cho cây tránh 
bị đầu độc bởi NH3; vừa 
tạo nguồn amit dự trữ NH3 
cho quá trình tổng hợp 
axit amin khi cần thiết. 

DỀ 3 
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Bài. DINH DƯỠNG KHOÁNG ở THựC VẬT (tiếp theo) 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1; 

Điền từ: 

Cây hấp thụ nitơ từ đất chủ yếu ở 2 dạng là: .(1).(rN(03) 
và .(2).(NH* )• một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinihi có 
khả năng khử nitơ tự do (N2) thành .(3). trong môi tnưòờng 
nước, NHg chuyển thành ..(4). 

Một số vi khuẩn có khả năng cố định nitơ nhờ có chứa ern2zim 
.(5).Trong đó, vi khuẩn.(6).cộng sinh với rễễ (Cây 
họ đậu, vi khuẩn lam (Cyanobacteria) có lối sống .(7). 

Trong đất, còn xảy ra quá trình chuyển hóa .(8).tlhàầnh 
.(9). do hoạt động của các vi sinh vật yếm khí tiến híàinh 

ĐỀ 2: 

Hãy điền bổ sung kiến thức đúng vào chỗ trống của bảng satu để 
giải thích lí do của mỗi sự kiện được nêu: 

Sự kiện Lí do 

Nguyên tố nitơ có vai trò 

cấu tạo tế bào và cơ thể. 

Nitơ tham gia vào quá trình 

trao đổi chất và năng lượng. 

Nitơ trong không khí tồn 

tại dưới dạng N2 có tỉ lệ rất 

cao nhưng cây không hấp 

thu được. 

Một số vi khuẩn như 
Rhizobium, Cyanabacteria, 

có khả năng cố định nitơ 
bằng con đường sinh học. 

Thành phần axit amin 

trong cây thường xuyên 

được đổi mới. 
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ĐỀ 3 

liền vào bảng sau đây để hoàn chỉnh kiến thức được nêu: 

Him thức bón phản Cách làm Ý nghĩa 

Bón lót 

Bón thúc 

Phun qua lá 

PỀ 4 

Đi n ô chữ: 

GJi ý: 

l .Có 3 chữ: hợp chất giàu năng lượng được tế bào trực tiếp sử dụng 
cho các hoạt động sống. 

2. Có 2 chữ: là cơ quan của cây thực hiện chức năng hấp thu nước 
từ đất cho cây. 

3. Có 11 chữ: enzim có trong một số vi sinh vật giúp chúng có khả 
nâng cố định nitơ trong không khí. 

4. Có 9 chữ: loại vi khuẩn sống cộng sinh với rễ của các cây bộ Đậu. 

5. Có 7 chữ: loại phân bón có chứa nhiều các hợp chất của nitơ. 

6. Có 8 chữ: đây là cấu trúc thực hiện quá trình thoát hơi nước chủ 
yếu ở cây. 

7. Có 11 chữ: loại sắc tố có ở lá hấp thu được năng lượng ánh sáng 
để giúp cây tổng hợp chất hữu cơ. 
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8. Có 8 chữ: dây là hình thức sống giữa vi khuẩn Anabaena. vớiri bèo 
hoa dâu. 

9. Có 8 chữ: là đơn phân cấu tạo của phân tử prôtêin. 

10. Có 6 chữ: tên gọi những chỗ phồng lên của rễ cây bộ Đậu ttrong 
đó có vi khuẩn Rhizobium cộng sinh. 

11. Có 10 chữ: đây là hoạt động của một số vi khuẩn đối với I mitơ 
tự do trong không khí. 

ĐỀ 1: 

(1): nitrat 

(3): NH3 

(5): nitrôgenaza 

(7): tự do 

(9): N2 

ĐỀ 2: 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

(2): amôni 

(4): NH; 

(6): Rhizobium 

(8): N02 

Sự kiện Li do 

Nguyên tố nitơ có vai trò 
cấu tạo tế bào và cơ thể 

Nitơ là thành phần cấu tạo của cáiC chhất 
như prôtêin (tham gia câu tạo màmg ssinh 
chất, chất nguyên sinh, các bào quian)), 
axit nuclêic (cấu tạo nhiễm sắc thể), cchất 
diệp lục (cấu tạo lá và các bộ phậm xaanh 
của cây)... 

Nitơ tham gia vào quá trình 
trao đổi châ't và năng lượng 

Nitơtham gia vào thành phần của các: hợp 
chất giàu năng lượng (như ATP, ADP);); cua 

prôtêin - enzim,côenzim xúc tác (Các quá 
trình trao đổi chất; của chất diệp lục hấp 
thu năng lượng ánh sáng để quang hợ?p... 

Nitơ trong không khí tồn 
tại dưới dạng N2 có tỉ lệ rất 
cao nhưng cây không hâ'p 
thu được 

Vì cây chỉ hâ'p thu nitơ dưới dạng aimôrn và 
nitrat. Hơn nữa, do trong phân tử N2, có 2 
nguyên tử nitơ liên kết bằng liên kếtt râ't 
bền (N as N) rất khó bị phá vỡ để tíổng ỉ hợp 
các hợp chất nitrat và amôn. 

Một số vi khuẩn như 
Rhizobium, Cyanobacteria, 
Clostridium... có khả năng 
cố định nitơ bằng con 
đường sinh học 

Trong tế bào của các vi khuẩn trên có cchứa 
enzim nitrôgenaza có khả năng phéá vỡ 
liên kết bền giữa 2 nguyên tử nittơ trrong 
N2. Ngoài ra chúng còn có lực khử' mạạnh. 
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Thinh phần axit amin trong 
câ> thường xuyên được đổi 
mớ 

Do các hoạt động chuyển nhổm amin 
(-NH2) giữa các axit amin và xêtôaxit để 
thường xuyên hình thành axit amin mới 
và xêtôaxit mới. 

ĐỀ . : 

Hìih thức 
b'ĩn lót 

Cách làm Ý nghĩa 

Bón lót 

Bón phân vào đất trước khi 
gieo trồng 

Cung cấp phân bón bổ sung 
lại cho đất sau đợt thu hoạch 
trước, đồng thời để cây có 
chất dinh dưỡng cho sự sinh 
trưởng ở giai đoạn đầu của 
nó 

Bin thúc 

Bón vào đất trong quá trình 
sinh trưởng của cây, tùy 
theo loại cây trồng và mục 
đích thu hoạch mà dùng loại 
phân và liều lượng phù hợp 

Cung cấp chất dinh dưỡng 
đáp ứng phù hợp cho mỗi giai 
đoạn sinh trưởng và phát 
triển của cây 

Phin qua 
lá 

Sứ dụng dung dịch phân 
bón để phun trực tiếp trên 
lá với nồng độ và liều lượng 
phù hợp 

Đây là phương pháp vừa tiết 
kiệm (do phân bón không bị 
rửa trôi theo đất), vừa cung 
cấp nhanh cho cây do được 
hấp thụ trực tiếp vào các tế 
bào lá 

DỀ 4 
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Bài QUANG Hộp ở THựC vật 

ĐỀ 1: 

Điền từ: 

.(1). là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ C02 và mtíớc 
nhờ năng lượng của.(2).do các sắc tố hấp thu. Ngoiài ở ceây 
xanh, quang hợp còn xảy ra ở.(3).và một số.(4). 

Năng lượng tạo ra từ quang hợp được tích lũy trong các chất hiữu 
cơ tổng hợp được dưới dạng .(5). 

Nguồn chất hữu cơ do quang hợp tạo ra cung cấp cho sự sống cìhủ 
yếu từ.(6). 

ĐỀ 2: 

Điền bổ sung các chi tiết trong hình vẽ sau đây về cấu tạo của lục l?ạp. 

T II 

IV 

VI 

ĐỀ 3: 

Điền bổ sung kiến thức của bảng sau: 

Nhóm sắc tố Các loại Chức năng 

Diệp lục 

Sắc tố phụ 
(carôtenôit) 

ĐỀ 4: 

Điền bổ sung vào bảng sau để xác dinh đúng ý nghĩa thích nghi với 

hoạt động quang hợp của các đặc điểm được nêu: 
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Dăc điểm Ý nghĩa thích nghi 

Sô lượng trên cây nhiều 

Có tính hướng sáng 

Lá 

Phiến lá mỏng, trong lớp 

biểu bì có nhiều khí khổng 

Hệ gân lá là mạch dẫn 

gồm mạch gỗ và mạch rây 

(mạch libe) 

Có chứa hệ sắc tố 

.ục Có chứa hệ enzim 

ạp Có dạng bầu dục 

Số lượng rất nhiều trong lá 

ĐỀ 5 

cợi ý: 

1 Có 9 chữ: một dạng năng lượng có nguồn gốc từ mặt trời. 

2 Có 9 chữ: từ gọi chung các sản phẩm của quang hợp, không phải ôxi. 

3 Có 8 chữ: tên gọi của một chất khí làm nguyên liệu của quá trình 
quang hợp. 

4 Có 7 chữ: đây là nguồn cung cấp năng lượng cho phản ứng của 
pha sáng. 

5 Có 7 chữ: hợp chất cacbonhiđrat chủ yếu trong cơ thể sinh vật 
coùooâg thõà hoè hoí ]a0C6H12Og. 

6 Có 6 chữ: sản phẩm của quá trình quang hợp ở dạng khí. 

7 Có 9 chữ: là sản phẩm của quang hợp được tích lũy lại trong các 
chất hữu cơ tạo ra. 

8 Có 6 chữ: là bào quan có khả năng quang hợp được. 
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HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

(1): Quang hợp (2): ánh sáng 

(3): tảo (4): vi khuẩn 

(5): hóa năng (năng lượng hóa học) (6): thực vật 

ĐỀ 2: 

I: Chất nền (strôma) II: Tilacôit 

III: Màng ngoài IV: Màng trong 

V: Hạt tinh bột VI: Grana 

ĐỀ 3: 

Nhóm 
sắc tố 

Các loại Chức năng 

Diệp lục 
Diệp lục a và 

diệp lục b 

- Diệp lục b hấp thụ năng lượng truiyền 
cho diệp lục a 

- Diệp lục a tham gia trực tiếp và co sự 
chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp) thu 
được thành năng lượng trong các liêm kết 
hóa học của ATP và NADPH 

Sắc tố phụ 
(carôtenôit) Carôten và 

xantôphin 

- Carôtenôitlà sắc tố tạo màu cho lá, <quả, 
củ (đỏ, da cam vàng) 

- Các sắc tố phụ hấp thu năng lượng ánh 
sáng rồi truyền cho diệp lục quang hợp) 

ĐỀ 4: 

Đặc điểm Ý nghĩa thích nghi 

Lá 

Số lượng trên cây 
nhiều 

Làm cho tổng diện tích bề mặt lá râ't lớn, 
giúp hâ'p thu được nhiều năng lượng ánh 
sáng. 

Có tính hướng 
sáng 

Lá có thể cảm ứng và chuyển động sao) cho 
mặt phẳng lá vuông góc với ánh sáng mặt 
trời để hấp thu được nhiều năng lượng. 

Phiến lá mỏng 
trong lớp biểu bì 
có nhiều khí 
khổng 

Thuận lợi cho C02 khuếch tán từ khí quiyển 
vào trong lá đến lục lạp; đồng thời khí 0'2 tạo 
từ quang hợp khuếch tán ra ngoài. 
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Lá 

Hệ gân lá là mạch 
dẫn gồm mạch gỗ 
và mạch rây 
(mạch libe) 

Tạo thuận lợi cho nước và khoáng theo mạch 
gỗ đến lá cung câ'p cho quang hợp, và sản 
phẩm hữu cơ từ quang hợp theo mạch rây 
đến cung cấp cho các bộ phận của cây. 

Có hệ sắc tố Hấp thu năng lượng ánh sáng. 

Có chứa hệ enzim 
Hoạt hóa quang hợp và tham gia chuyển 
điện tử trong các phản ứng quang hợp. 

Lục 

lập Có dạng bầu dục 
Phù hợp cho sự xoay trở bề mặt để chủ động 
tiếp xúc với ánh sáng nhiều hay ít tùy theo 
cường độ và lượng ánh sáng chiếu đến lá. 

Số lượng rất nhiều 
trong lá 

Tăng hiệu quả quang hợp. 

ĐỀ 5: 
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Bài. QUANG Hộp ở CÁC NHÓM THựC VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Đền từ: 

0) 
Pta sáng hợp xảy ra ở dạng các túi.(1).của các hạt.(2). 

trong bào quan lục lạp. Nguyện liệu của pha sáng là nước được phân 
li dưới tác động của.(3).được gọi là phản ứng.(4). 
và từ tuá trình này mà.(5).tạo ra khuếch tán và khí quyển 

Níoài sản phẩm nói trên, các phản ứng sáng sau đó còn tạo ra các 
hợp chất quan trọng là.(6).và.(7).; các hợp chất này 
trở thinh nguồn năng lượng cung cấp cho.(8).xảy ra sau đó. 
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ĐỀ 4: 

Điền ô chữ: 
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4 

8 

10 

jạ ÍTTTT 
14 

Gợi ý 

1 Có 6 chữ: là một thành phần của lục lạp, nơi xảy ra pha tối của 
quaig hợp. 

2 Có 7 chữ: đây là một giai đoạn của quang hợp xảy ra trong các 
hạt grana của lục lạp và cần có ánh sáng. 

3 Có 11 chữ: đây là quá trình xảy ra ở các phân tử nước trong pha 
sáĩg và khí ôxi được giải phóng từ quá trình này. 

4 Có 3 chữ: là một giai đoạn của quang hợp xảy ra không cần có 
ánl sáng. 

5. Có ) chữ: cấu trúc có dạng hạt nằm trong lục lạp, do nhiều túi 
dẹptilacôit chồng lên nhau tạo thành. 

6. Có 4 chữ: con đường khử C02 trong pha tối quang hợp xảy ra 
ở tít cả các nhóm thực vật (C3, C4 và CAM). 

7. Có > chữ: một trong các sản phẩm được tạo ra từ pha sáng của 
qua:g hợp. 

8. Có > chữ: từ dùng chỉ số pha của quá trình quang hợp. 

9. Có 4 chữ: đây là giai đoạn đầu tiên trong 3 giai đoạn của pha 
tối >uang hợp. 

1<0. Có chữ: sản phẩm đầu tiên của cố định C02 trong pha tối ở 
thự( vật C3. 

11. Có 4:hữ: đây là nguyên liệu của quang hợp bị phân li trong pha sáng. 

112. Có 0 chữ: nhóm thực vật có giai đoạn cố định C02 xảy ra vào 

ban đêm. 

35 



13. Có 11 chữ: tên một loại axit, là sản phẩm dầu tiên của cố (định 

C02 trong pha tối quang hợp ở thực vật C4 và thực vật C/AM. 

14. Có 5 chữ: là sản phẩm hữu cơ chủ yếu của quá trình quarng )hợp. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1: 

<D 
(I): tilacôit 

(3): năng lượng ánh sáng 

(5): khí ôxi 

(7): NADPH 

(2): grana 

(4): quang phân li nướíc 

(6): ATP 

(8): pha tối 

(9): a xit phôtphoglixêric (APG) 

(11): chất nền (Strôma) 

(13): canvin. 

(10): nguyên tử cacbom 

(12): khí C02 

ĐỀ 2: 

I: APG H: ALPG 

HI: C6H1206 IV: Ribulôzơ - 1,5 - điphôphia: 

ĐỀ 3: 

Nhỏm 
thực 
vật 

Đặc điểm khái quát 
để phản biệt 

Đại diện 

Thưc vầt 

■ c3 

Có quá trình đồng hóa C02 ở pha tối 
được tiến hành duy nhất bằng chu trình 
Canvin, do sản phẩm đầu tiên được tạo 
ra là một hợp chất có 3 nguyên tử 
cacbon, nên còn được gọi là chu trình Cr 

Lúa, dậu, khoai, (Can, 
chanh, nhãn, v:ẩ 
các loài tảo dơn bio 
sống ở nước; các cìy 
gỗ mọc trong rừnfg 

Thưc vât 
‘c4 

Sản phẩm đầu tiên của đồng hóa C02 
là một hợp chất có 4 nguyên tử cacbon; 
và quá trình có sự kết hợp với chu 
trình C3. 

Gồm một số loài th/c 
vật nhiệt đới và cận 
nhiệt đới như: !ma, 
rau dền, ngô (b>ắ)), 
cao lương... 

Thưc vât 
CAM 

Gồm các loài sống b vùng khô hạn kéo 
dài. Để tránh mất nước, khí ichổng 
thường đóng lại vào ban ngày và mở 
ra vào ban dêm. 

Xương rồng, thuốc 
bỏng, các cáy imcng 
nước sa mạc... 
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Con đường đồng hóa C02 giống thực vật 
Thực vát C4 nhưng giai đoạn cố định C02 xảy ra 

CAM vào ban đêm, còn giai đoạn khử C02 theo 
chu trình Canvin xảy ra vào ban ngày. 

DỀ 4: 

Bài. ÀNH HƯỜNG CỦA CÁC NHÂN Tố NGOẠI CẢNH 
DẾN QUANG HỢP 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ I: 

Điền từ: 

Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ hô hấp và cường độ quang 

hợp bằng ihau được gọi là.(1)., trị số ánh sánh mà ở đó cường 
độ quang nợp không tăng thêm cho dù cường độ sáng tiếp tục tăng được 

gọi là.(2).Quang hợp chỉ xảy ra ở miền ánh sáng.(3). 

Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp các.(4).; các tia 
sáng đỏ xúc tiến quá trình hình thành .(5). 

Nồng ĩộ C02 thấp nhất mà cây quang hợp được là .(6)., 

trong khi dó nồng độ trung bình của C02 trong khí quyển là.(7). 

Luc chưa iạt trị số bảo hòa C02 thì nồng độ C02 và cường độ quang 

hợp .(8). với nhau. 
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ĐỀ 2: 

Trình bày ảnh hưởng của nước, nhiệt độ và của nguyên tố khoíámg 
đến quang hợp. 

ĐỀ 3: 

Hãy điền dấu X vào cột trống của bảng sau đây để xác định ttímh 

chất đúng, sai của các kết luận được nêu: 

Kết luận Đúng SỉaU 

Nồng độ C02 cao nhất để cuờng độ quang hợp và cường độ 
hô hấp ở cây bằng nhau là điểm bão hòa C02 của quang hợp. 

Khí C02 được đồng hóa trong pha tối quang hợp để tạo 
ra chất hữu cơ. 

Năng lượng ATP chỉ được tạo ra trong pha sáng của 
quang hợp và không được tạo ra trong pha tối. 

Khí ôxi và hợp chất NADPH được tạo ra trực tiếp từ quá 
trình quang phân li nước. 

Ngoài vai trò là nguyên liệu quang hợp, nước còn ảnh hưởng 
đến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp trong cây. 

Việc mở khí khổng để thoát hơi nước có ảnh hưởng đến 
thu nhập C02 vào lá để quang hợp. 

Nguồn cung cấp cacbon chủ yếu của quang hợp được rễ 
hút từ đâ't và chuyển qua thân để đến lá. 

Cường độ ánh sáng mà ở đó quang hợp có cường độ cao 
nhất gọi là điểm bão hòa về ánh sáng của quang hợp. 

ĐỀ 3: 

Điền ô chữ: 
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Gợi ý: 

1. Có 13 chữ: ở cường độ ánh sáng này, cường độ quang hợp và cường 
độ hô hấp trong cây bằng nhau. 

2. Có 4 chữ: nguyên liệu của quang hợp được sử dụng trong pha sáng 
của quang hợp. 

3. Có 7 chừ: một yếu tố của môi trường có ảnh hưởng đến quang hợp 
thông qua làm thay đổi tốc độ của các phản ứng xúc tác của enzim. 

ị. Có 7 chữ: một yếu tố của môi trường cung cấp năng lượng để kích 
động diệp lục tố. 

5. Có 6 chữ: gồm các nguyên tố đại lượng và vi lượng có ảnh hưởng 
đến quang hợp của cây. 

ô. Có 11 chữ: nguyên liệu của quang hợp dược sử dụng để đồng hóa 
tạo chất hữư cơ trong pha tối của quang hợp. 

Có 15 chữ: một phản ứng rất quan trọng xảy ra trong pha sáng 
của quang hợp. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1 

(1) : điểm bù về C02 của quang hợp 

(2) : điểm bão hòa về C02 của quang hợp 

(ỉ): xanh tím và đỏ (4): axit amin, prôtêin 

(5): cacbonhiđrat (6): 0,008 - 0,01% 

Ợ): 0,03% (8): tỉ lệ thuận. 

ĐỀ 2: 

1. Ảnh hưởng của nước đến quang hợp: 
hước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp vởi việc cung cấp H+ 

và điận tử cho phản ứng sáng 

Khi thiếu nước đến 40% - 60%, quang hợp bị giảm mạnh và có thể 
bị ngưng trệ - Khi bị thiếu nước, cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp 
Ổn đph hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm. 

2. Nhiệt độ: 
Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim trong pha sáng và pha 

tối củi quang hợp Nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ cao nhất làm ngừng 
quang hợp thay đổi khác nhau tùy theo loài cây. 

Tií dụ nhiệt độ làm ngừng quang hợp: 

- Cây nhiệt đới: nhiệt độ thấp là 4 - 8°c, nhiệt độ cao nhất là 
trên 50°c 

- Cây ưa lạnh: nhiệt độ thấp nhất là - 50°c, nhiệt độ cao nhất là 
trên 12°c 
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3. Nguyên tố khoáng: 
Muối khoáng ảnh hưởng nhiều đến quang hợp do tham gia cấu I tạo 

bộ máy quang hợp và các phản ứng trong quang hợp. Thí dụ: N,p,s thham 
gia cấu tạo enzim; Mg, N cấu tạo diệp lục; K diều tiết độ mở của khí 
khổng để C02 khuếch tán vào lá; Mn, C1 liên quan đến phản ứng quuang 
phân li nước... 

ĐỀ 3: 

Nồng độ C02 cao nhất để cường độ quang hợp và cường 

độ hô hấp ở cây bằng nhau là điểm bão hòa C02 của 
quang hợp. 

Khí C02 được đồng hóa trong pha tối quang hợp để tạo 

ra chất hữu cơ. 

Khí ôxi và hợp chất NADPH được tạo ra 

quá trình quang phân li nước. 

. trực tiếp từ 

ỉ^uaỉ Vtti LIU LỈX uguyeu nẹu quaiỉg uựp, UUUL LƯII aiin 

hưởng đến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp 
trong cây. 

Việc mở khí khổng để thoát hơi nước có ảnh hưởng đến 

thu nhập CO„ vào lá để quang hợp. 

Ánh sáng là nguồn cung cấp H* và điện tử cho các 
phản ứng trong pha sáng của quang hợp. 

Nguồn cung cấp cacbon chủ yếu của quang hợp được rễ 
hút từ đất và chuyển qua thân để đến lá. 

■■■Miii ỀWÊÊ I immn HBBI 
[imm □ □ BẼ 
■□□cy[3 ■ 
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Bài. QUANG HỢP và năng suất cây trổng 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1 

Điền bổ sung để giải thích các khái niệm được nêu trong bảng 

sau đây: 

Khái niệm Giải thích 

Năng suất sinh học 

Năng suất kinh tế 

Khả năng quang hợp 

Diện tích quang hợp 

Hệ số hiệu quả quang hợp 

Hệ số kinh tế 

PỀ 2 

Điền vào các ô trống của bảng sau để bổ sung các biện pháp kĩ 

thuật nhằm tạo được các hiệu quả tương ứng: 

Hiệu quả Biện pháp kĩ thuật tương ứng 

Tăng cường độ và hiệu suất 

quang hợp 

Điều khiển sự sinh trưởng 

của diện tích lá 

Nâng cao hệ số hiệu quả 
quang hợp và hệ số kinh tế 

Tận dụng được tối đa ánh 

sáng mặt trời cho cây trồng 

quang hợp 

£Ề3 

Điền ô chữ: 



Gợi ý: 

1. Có 4 chữ: nguyên tố khoáng tham gia trong thành phần cấu tạo 
của prôtêin và axit nuclêic. 

2. Có 9 chữ: từ kép, có nghĩa là năng lượng của ánh sáng. 

3. Có 4 chữ: là nguyên liệu của quang hợp, có vai trò cung cấp H + 
và điện tử cho các phản ứng sáng. 

4. Có 5 chữ: nguyên tố khoáng đại lượng, là thành phần quan trọng 
của chất diệp lục và tạo màu xanh cho lá. 

5. Có 7 chữ: quang hợp chỉ tiến hành được từ nguồn năng lượng của 
yếu tố này. 

6. Có 14 chữ: đây là con đường cố định C02 duy nhất trong pha tối 
ở thực vật Cg. 

7. Có 14 chữ: là lượng chất hữu cơ tích lũy lại ở các cơ quan của 
cây có giá trị kinh tế lớn nhất. 

8. Có 10 chữ: nhóm thực vật có giai đoạn cố định C02 xảy ra vào 
ban đêm. 

9. Có 11 chữ: phản ứng này xảy ra đối với nước trong pha sáng của 
quang hợp và từ đó ôxi được giải phóng. 

10. Có 15 chữ: là tổng lượng chất khô mà cây tích lũy được ở cây 
trong một đơn vị diện tích đất trồng trong một thời gian xác định. 
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11. Có 15 chữ: chất này là sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định 

C02 ở thực vật C4. 

12. Có 7 chữ: là dạng năng lượng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ 
ở các mô của cơ thể sinh vật. 

13. Có 3 chừ: tên viết tắt của sản phẩm đầu tiên trong pha tối của 

quang hợp ở thực vật Cg. 

14. Có 7 chữ: là nhóm các chất hóa học có màu hấp thu được năng 

lượng của ánh sáng, có chứa trong lục lạp. 

15. Có 8 chữ: là quá trình đồng hóa chất hữu cơ có ở cây xanh, tảo 
và một số vi khuẩn. 

16. Có 3 chữ: tên viết tắt của chất nhận C02 đầu tiên trong pha tối 

của quang hợp ở thực vật C4 và thực vật CAM. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

PỀ 1 

Khái niệm Giải thích 

Năng suất 

sinh học 

Là tổng lượng chất khô mà cây tích lũy được 

trong một đơn vị diện tích đất trồng trong một 

thời gian xác định. 

Năng suất 

kinh tế 
Là lượng chất khô mà cây trồng tích lũy lại ở 
các cơ quan của cây có giá trị kinh tế lớn nhất 

đối với con người trên một đơn vị diện tích đất 

trồng trong một thời gian xác định. 

Khả năng 

quang hợp 

Bao gồm cường độ quang hợp được xác định 

bằng lượng C02 đã sử dụng (tính bằng 

mg/dm2/giờ) và hiệu suất quang hợp tính bằng 

khối lượng chất khô (gam/m2 lá/ ngày). 

Diện tích 

quang hợp 

Bao gồm chỉ số diện tích lá (m2 lá/m2 đất) và 

thế năng quang hợp (m2 lá/ngày). 

Hệ số hiệu 

quả quang hợp 

Là tỉ số giữa lượng chất khô còn lại và tổng 

lượng chất khô quang hợp được. 

Hệ số kinh tế Là tỉ số giữa năng suất kinh tế và năng suất 

sinh học. 



Tăng cường độ và hiệu suất 

quang hợp 

Điều khiển sự sinh trưởng 

của diện tích lá 

Nâng cao hệ sô hiệu quả 
quang hợp và hệ số kinh tế 

Tận dụng được tối đa ánh 

sáng mặt trời cho cây trồng 

quang hợp 

Biện pháp kĩ thuật tương ứing 

Chọn giống và lai tạo giống mớii có 

khả năng quang hợp cao 

Phòng trừ sâu hại lá; bón phân,, 

tưới nước hợp lí 

Chọn giống tốt và sử dụng các toiệ 
pháp kĩ thuật trồng trọt phù hợtp 

Chọn các giống cây trồng có thcời 
gian sinh trưởng phù hợp hoặc 

trồng vào thời vụ thích hợp 
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Bài. HÔ HẤP ở THựC VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐÊ 1: 

Diền từ: 

Cho phương trình phản ứng sau: 

C6H120g + .(1). -* 6C02 + .(2). + năng lượng 

Phương trình trên biểu thị cho quá trình .(3). Năng lượng 
tạo ra từ quá trình trên chủ yếu là .(4). được sử dụng cho các 
hoạt động sống của cơ thể. Cứ mỗi phân tử đường glucôzơ trải qua phân 
giải hoàn toàn ở hoạt động hô hấp tạo ra .(5). phân tử ATP. 
Ngoải ra, qua hô hấp còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian và những 
chất này lại trở thành .(6).dùng để tổng hợp những chất khác 
cho :ơ thể. 

® 
ơ thực vật xảy ra hai con đường phân giải chất trong hô hấp ià: 

.17)........ và.(8). 

Phân giải kị khí gồm có đường phân và .(9). Đường phân 
xảy ra trong .(10). dây là quá trình phân giải glucôzơ để tạo 
ra san phẩm hữu cơ là .(11). 

Hô hấp hiếu khí xảy ra gồm chu trình Crep và .(12). Chu 
trình Crep diễn ra trong .(13)., còn chuỗi truyền electron xảy 
ra ở.(14). 

ĐỀ 2 

Đ:ền bổ sung vào bảng sau đây để hoàn chỉnh kiến thức: 

Kiến thức Đường phân Chu trình 

Crep 

Chuỗi truyền 

điện tử 
Nơi xảy ra 

Nguyên liệu 

Sản phẩm 

Vai trò của ôxi 

DỀ 3 

Hiy điền dấu X vào bảng sau để xác định tính đúng, sai của kiến 

thức được nêu: 
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Kiến thức Đúng Stcui 

Mỗi phân tử đường glucôzơ trải qua giai đoạn đường 

phân tạo ra 2 phân tử axit piruvic. 

Trong điều kiện không có ôxi, sản phẩm tạo ra từ 
quá trình phân giải axit piruvic có thể là axit lactic. 

Hệ số hô hấp là tỉ số giữa số phân tử 02 mà tế bào 

nhận vào và số phân tử C02 mà tế bào thải ra 

trong quá trình hô hấp. 

Hệ số hô hấp của glucôzơ thường lớn hơn 1. 

Trong tế bào thực vật, quá trình hô hấp xảy ra ở tế 
bào chất và bào quan ti thể. 

Trong các giai đoạn của quá trình hô hấp, năng 

lượng tạo ra nhiều nhất ở giai đoạn truyền điện tử. 

Rượu êtilic là sản phẩm của quá trình ôxi hóa axit 

piruvic. 

Trong các hợp chất: cacbonhiđrat, lipit, prôtêin thì 

hệ số hô hấp của cacbonhiđrat thường nhỏ nhất. 

Có thể xem hô hấp vừa là quá trình phân giải, vừa 

là quá trình tổng hợp chất của tế bào. 

ĐỀ 4: 

So sánh quang hợp với hô hấp ở thực vật và mối quan hệ giừa hai 
quá trình trên. 

ĐỀ 5: 

Điền vào bảnh để giải thích khái quát các khái niệm được niêu: 

Khái niệm Giải thích khái quát 

Phân giải kị khí 

Phân giải hiếu khí 

Đường phân 

Lên men 

Hô hấp sáng 

Sô hô hấp 
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ĐỀ 6: 

Trình bày các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến hô hấp 

ĐỀ 7: 

Điền ô chữ: 

GỢi ý: 

1. Có 9 chữ: sản phẩm được tạo ra từ quang hợp ở thực vật, đồng 
thời là nguyên liệu của quá trình hô hấp. 

2. Có 6 chữ: bản chất của quá trình hô hấp. 

3. Có 5 chữ: từ dùng để chỉ tính chất của phân giải chất hữu cơ trong 
diều kiện không có ôxi tham gia. 

4. Có 9 chữ: nơi xảy ra giai đoạn đường phân của tế bào. 

5. Có 9 chữ: giai đoạn đầu tiên của quá trình hô hấp với sản phẩm 
tạo ra là axit piruvic. 

6. Có 5 chữ: một loại bào quan, nơi xảy ra chu trình Crep và chuỗi 
truyền điện tử hô hấp. 

7. Có 12 chữ: một giai đoạn của hô hấp xảy ra trong cơ chất (chất 
nền) của ti thể. 

8. Có 6 chữ: đây là hiện tượng xảy ra ở đoạn thân của cây thân thảo 
gần gốc khi bị cắt, do lực đẩy của rễ cây tạo ra. 

9. Có 4 chữ: là sản phẩm của hô hấp, được tạo ra ở giai đoạn truyền 
diện tử hô hấp nhưng không phải là ATP. 

10. Có 11 chữ: một chất hữu cơ được tạo ra từ quá trình đường phân 
của hô hấp. 
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11. Có 7 chữ: là giới sinh vật có hoạt động hô hấp nhưng khômg: có 
khả năng quang hợp. 

12. Có 5 chữ: một dạng năng lượng do hô hấp tạo ra và tỏia ra 

môi trường. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1: 

(D: 602 (2): 61^0 

(3): hô hấp (4): ATP 

(5): 38 (6): nguyên liệu 

@ 
(7) : Phân giải kị khí 

(8) : phân giải hiếu khí 

(9) : lên men 

(10) : tế bào chất. 

(11) : axit poruvic 

(12) : chuỗi truyền điện tử (electron) 

(13) : chất nền của ti thể 

(14) : màng trong của ti thể 

ĐỀ 2: 

Kiến 

thức 

Đường phán Chu trình 

Crep 

Chuỗi truyềm 

điện tử 

Nơi xảy ra Tế bào chất Cơ chất (chất 

nền) của ti thể 
Màng trong củta ti 

thể 

Nguyên 

liệu 

Đường glucôzơ 

(C6H12O6) 

Axit piruvic 

được hoạt hóa 

bởi Côenzim A 

Hiđrô (H+) do 'CẶC 

quá trình phâni 

giải trước đó tạio ra 

Sản phẩm Axit piruvic và 

năng lượng ATP 

Khí C02 Nước và năng 

lượng ATP 

Vai trò 

của ôxi 

Không có sự 
tham gia của ôxi 

Có sự tham gia 

của ôxi 

Có sự tham giai 

của ôxi 
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ĐỀ 3; 

Kiến thức Đúng Sai 

Mỗi phân tử đường glucôzơ trải qua giai đoạn đường 

phân tạo ra 2 phân tử axit piruvic. 
X 

Trong điều kiện không có ôxi, sản phẩm tạo ra từ 
quá trình phân giải piruvic có thể là axit lactic. 

X 

Hệ số hô hấp là tỉ số giữa số phân tử 02 mà tế bào 

nhân vào và số phân tử C02 mà tế bào thải ra trong 

quá trình hô hấp. 

X 

Hệ số hỏ hấp của glucôzơ thường lớn hơn 1. X 

Trong tế bào thực vật, quá trình hô hấp xảy ra ở tế 
bào chất và bào quan ti thể. 

X 

Trong các giai đoạn của quá trình hô hấp, năng 

lượng tạo ra nhiều nhất ở giai đoạn truyền điện tử. 
X 

Rượu êtilic là sản phẩm của quá trình ôxi hóa axit 

piruvic. 
X 

Trong các hợp chất: cacbonhiđrat, lipit, prôtêin thì 

hệ số hô hấp của cacbonhiđrat thường nhỏ nhất. 
X 

Có thể xem hô hấp vừa là quá trình phân giải, vừa 

là quá trình tổng hợp chất của tế bào. 
X 

PỀ 4: 

1. So sánh quang hỢp với hô hấp: 

a) Giống nhau 

- Đều là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng quan trọng 
trong tế bào. 

- Đều xảy ra các chuỗi phản ứng phức tạp với sự xúc tác của 
rhiều enzim 

- Đều có sự tham gia của chất chuyển điện tử 

b) Khác nhau 

Hô hấp Quang hợp 

Kảy ra ở trong tế bào châ't và ti thể Xảy ra trong lục lạp 

Oược tiến hành ở mọi nơi, cả ngoài 

iả ng và trong tối 

Cần có ánh sáng để tiến hành 
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Lá quá trình phân giải chất hữu 

cơ, chủ yếu là đường tạo ra khí C02 

và nước 

Là quá trình tổng hợp châ't hửu cơ/, 

chủ yếu là đường từ nguyên liệiu 

C02 và nước. 

Năng lượng được giải phóng dưới 

dạng ATP sử dụng cho các hoạt 

động sống của tế bào 

Năng lượng được chuyển từ quangg 
năng sang hóa năng tích lũy lạii 
trong các chất hữu cơ tạo ra 

2. Liên hệ giữa hô hấp và quang hỢp ở thực vật 

Hô hấp và quang hợp có những biểu hiện trái ngược nhau nhưmg 
có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau thể hiện như sau: 

- Sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia. 

Ví dụ: chất hữư cơ (đường) được tạo từ quang hợp được hô hấp phâtn 
giải tạo ra C02 và nước; rồi C02 và nước lại được sử dụng làm nguyêín 

liệu cho quang hợp. 

- Hai quá trình buộc phải cùng tồn tại trên cơ thể thực vật và nếu 
thiếu một trong hai quá trình thì sự sống sẽ dừng lại. 

ĐỀ 5: 

Khải niệm Giải thích khải quát 

Phân giải kị khí 

Là quá trình phân giải chất hữu cơ xảy ra trong 

điều kiện không có ôxi tham gia và châ't nhận 

điện tử cuối cùng là một phân tử vô cơ. 

Phân giải hiếu khí 

Là quá trình phân giải chất hữu cơ xảy ra trong 

điều kiện có ôxi tham gia và châ't nhận điện tử 
cuối cùng là ôxi phân tử. 

Đường phân 

Là quá trình phân giải đường glucôzơ thành axit 

piruvic, nước và năng lượng, xảy ra trong điều 

kiện không có ôxi. 

Lên men 

Là quá trình phân giải chất hữu cơ không có ôxi 

tham gia vàchât nhận điện tử sau cùng là phân 

tử hữu cơ. 

Hô hấp sáng 
Là quá trình hấp thu khí ôxi và giải phóng khí 

C02 ngoài sáng. 

Hệ số hô hâ'p 
Là tỉ số giữa số phân tử C02 thải ra và số phân 

tử 02 hấp thu vào trong hô hấp. 
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ĐỀ 6: 

1. Nước: 

Đối với mô đang sinh trưởng, mất nước trong một thời gian ngắn 
làm tăng cường độ hô hấp, nhưng mất nước kéo dài thì cường độ hô 
hấp giảm. 

Ở hạt khô, nếu tăng hàm lượng nước thì cường độ hô hấp tăng lên. 
Do vậy trong thực tế, muốn bảo quản hạt giống được tốt thì cần phải 
phơi khô và cất giữ hạt vào nơi khô ráo. Ngược lại, khi cần cho hạt 
nẩy mầm thì phải cung cấp đủ độ ẩm cho hạt. 

2. Nhiệt độ: 

Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn khi 
nguyên sinh chất và hoạt động của tế bào vẫn còn bình thường 

Mối quan hệ giữa cường độ hô hấp ở thực vật và sự tăng nhiệt độ 
tuân theo định luật Van-Hôp: Khi nhiệt độ tăng 10°c thì tốc độ các 
phản ứng ôxi hóa tăng gấp 2 - 3 lần 

3. Khí ôxi: 

Ôxi tham gia vào việc ôxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện 
tử sau cùng để tạo ra nựớc trong hô hấp hiếu khí. Do đó nếu nồng độ 
ôxi trong không khí giảm khí xuống thì cường độ hô hấp của cây giảm. 
Trường hợp nồng độ ôxi giảm quá thấp, cây chuyển sang hô hấp kị khí. 

4. Khí C02: 

C02 là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như của lên men 
êtilic. Nếu nồng độ C02 trong môi trường tảng cao (hơn 40%) dẫn đến ức 
chế hô hấp do hoạt tính của một loạt các enzim hô hấp bị ức chế. 

ĐỂ 7: 

ra 1 E E H ử ưj 0 ơ 1 
Ô X 1 \É 0 0 

K Ị K H í 

E na BE IãỊ 0 c H Ấ T 

LẼ ra Ờ N G p H 1] m 
T I LL H 1 r 

[c E 3 ỊT _R_ ì N H c. _R\ [eJ 0 

Ế T N H Ự A_ 

N ư Ớ £ 
EM) E ~p~ I R u_ V 1 ra 

n LẺ a N G V T 3 r ỶỊ H I Ệ X 
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B. CHUYỂN HÓA VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG ở ĐỘNG VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1: 

Nêu khái niệm và trình bày thì dụ về tiêu hóa nội bào và tiêu hóa 
ngoại bào. 

ĐỀ 2: 

Điền bổ sung các chi tiết được nêu trong hình vẽ về ống tiêu hóa 
của người và ống tiêu hóa của chim sau đây: 

(D ông tiêu hóa của chim: 
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I>Ề 5 

Eiền dấu X để xác định kiến thức đúng hay sai được nêu trong 
bảng sau: 
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Kiến thức Đúng Siaù 

Động vật nguyên sinh vừa có tiêu hóa nội bào và vừa 
có tiêu hóa ngoại bào 

Thủy tức tiến hóa hơn động vật nguyên sinh và chỉ có 
tiêu hóa ngoại bào 

Ở chim, dạ dày được phân hóa thành dạ dày tuyến và 
dạ dày cơ 

Ở người, hoạt động tiêu hóa cơ học ở miệng và dạ dày 

mạnh hơn so với tiêu hóa cơ học của ruột non 

ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, enzim được tiết 

ra từ lizôxôm đưa vào không bào để thực hiện tiêu hóa 
nội bào thức ăn 

ở dộng vật, ruột già có tuyến tiết enzim tiêu hóa hóa 
học thức ăn xenlulỏzơ _ 

Giun đất và côn trùng giống nhau là đều có cơ quan 
tiêu hóa dạng ống 

ơ người, tuyến gan tiết ra dịch mật chức các enzim có 

tác dụng mạnh và dưa vào ruột non để tiêu hóa hóa 
học thức ăn 

Các chắt có trong thức ăn như vitamin, muối khoáng, 

nước được hấp thu trực tiếp vào máu mà không bị tác 

dụng của các enzim tiêu hóa 

Điền ô chữ (trang sau) 

1. Có 12 chữ: tuyết tiết dịch tiêu hóa đổ vào khoang miệng 

2. Có 12 chữ: hoạt động tiêu hóa dưới tác dụng chủ yếu của cơ, rrăng 

để làm nhỏ và mềm thức ăn 

3. Có 8 chữ: một doạn của ống tiêu hóa, làm nhiệm vụ dẫn tthức 

ãn từ miệng đến dạ dày 

4. Có 10 chữ: bộ phận của hệ tiêu hóa dạng ống được cấu tạo chủ 
yếu bằng cơ làm nhiệm vụ vận chuyển và tiêu hóa cơ học thức ăín 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

ĐỂ 1: 

1. 
a. 

Có 10 chừ: tên của ngành động vật có đối xứng tỏa tròn vừa có 
tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào 

Có 15 chữ: là hình thức tiêu thức ăn xảy ra bên ngoài tế bào. 

Có 3 chữ: tuyến tiêu hóa tiết dịch tiêu hóa đổ vào tá tràng cùng 
với dịch mật của gan 

Có 5 chữ: chất có hoạt tính mạnh có chứa trong dịch tiêu hóa, 
làm nhiệm vụ phân cắt hóa học thức ăn 

Có 12 chữ: từ chung để chỉ các cấu trúc bài tiết dịch để phân 
cắt hóa học thức ăn 

Có 13 chữ: hình thức tiêu hóa thức ăn xảy ra bên trong tế bào 

Có 6 chữ: nơi thải chất bã từ cơ thể ra môi trường 

Có 7 chữ: một đoạn của ống tiêu hóa có hoạt động tiêu hóa hóa 
học mạnh nhất 

Có 13 chữ: hoạt động tiêu hóa xảy ra do tác .dụng của các enzim 
trong dịch tiêu hóa 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Tiêu hóa nội bào 

Khái niệm: 
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Tiêu hóa nội bào là quá trình tiêu hóa xảy ra bên trong tế bào. ]Hình 
thức tiêu hóa này thường xảy ra ở động vật nguyên sinh, bọt biiển 

6. Thí dụ: 

ở trùng đế giày, màng tế bào lõm vào hình, thành không bào> tiêu 
hóa và thức ăn từ môi trường được đưa vào dó. Không bào tiêu hóa được 
nối dần lại và tách khỏi màng tế bào mang cả thức ăn vào bên Itrong 
tế bào chất. Tại đây, thức ăn được các enzim tiết ra từ lizôxôm tiến hành 
tiêu hóa và các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa được đưa vào tế bào chất 

2. Tiêu hóa ngoại bào 

cu Khái niệm: 

Tiêu hóa ngoại bào là quá trình tiêu hóa thức ăn xảy ra bên mgoài 
tế bào. Đây là hình thức tiêu hóa của ở hầu hết động vật đa bfào 

b. Thí dụ: 

ở động vật đa bào hình thành cơ quan tiêu hóa có dạng túi hay dạng 
ống để chuyên thực hiện tiêu hóa thức ăn 

Thí dụ: thức ăn qua quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hója học 
trong ống tiêu hóa của người (lần lượt từ miệng, dạ dày, ruột), được biến 
đổi tạo ra chất dinh dưỡng; sau đó chất dinh dưỡng được hấp thui qua 
lông ruột vào máu và bạch huyết, phần chất bả được đẩy xuống một 
thẳng và dào thải ra ngoài qua hậu môn. 

ĐỀ 2: 

0 ống tiêu hóa của chim 

(1): Miệng 

(3): Diều 

(5): Dạ dày cơ 

(7): Hậu môn 

<8> ống tiêu hóa của người 

(1): Miệng (2): Tuyến nước bọt 

(3); Thực quản (4); Gan 

(5): Dạ dày (6); Tụy 

(7): Ruột non (8): Ruột già 

(9): Hậu môn 

(2): Thực quản 

(4): Dạ dày tuyết 

(6); Ruột 
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Vi khuẩn sống I Xenlulôzơ được phân giải thành 

cộng sinh trong I C02, nưđc và năng lượng. Một phần 

nước tao ra đươc hẩD thu trở lai máu. 



ĐỀ 4: 

Nhóm 

động 

vật 

Hình thức 

tiêu hóa 

Đặc điểm của 
tú ỉ ihoặc ống 

tùêu hóa 

Đặc điểm củia 

tuyến tiêu hỗ>a 

Động 

vật 

nguyên 

sinh 

Tiêu hóa nội bào Không: có cơ quan 

tiêu hóta 

Không có tuyến tiêu 

hóa 

Ruột 

khoang 

Tiêu hóa ngoại 

bào kết hợp với 

tiêu hóa nội bào 

Cơ quan tiêu hóa 

dạng tuíi. Lồ thông 

vừa làm chức năng 

của miệng vừa làm 

chức năng của hậu 

môn 

Chưa có tuyến chuiyên 

hóa. Các tế bào ttrên 

thành túi tiéu htía 

tiết enzim vào túii để 
tiêu hóa thức ăn 

Giun 
bậc 

thấp 

Tiêu hóa ngoại 

bào 

Cơ quan tiêu hổa 

dạng ống nhưng còn 
đơn gi.ãn và thực 

hiên nlhiệm vụ như 
nhau 

Chưa cd tuyến Itiêu 
hóa, hoạt động tiết 

enzim tiêu hóa do) các 

tế bào trên thành ống 

Sâu bọ 

Tiêu hóa ngoại 

bào 

Cơ quan tiêu hóa 
dạng ông phân 

chia thành các bộ 
phâni khác nhau 

Đã xuất hiện tuiyến 

tiêu hóa. Cấu tạo> của 
tuyến còn đơn giãn 

và chưa chuyên hóa 

cao về chức năng 

Động 

vật có 

xương 

sống 

Tiêu hóa ngoại 

bào 

Cơ quan tiêu hóa 

dạng ống, hình 

thành £ấcbộ phận 

chuyên hóa về 
mặt <chức năng 

Các tuyến tiêu ]hóa 

nhiều và chuyên hóa 

vể chức nđ ng g(ổm: 
tuyến nước bọt, tuiyến 

vị, tụy, gan, tuyến iruột. 

ĐỀ 5: 

Kiến thức Đúng íSai 

Động vật nguyên sinh vừa có tiêu hóa nội bào và vừa 
có tiêu hóa ngoại bào 

X 

Thủy tức tiêu hóa hơn động vật nguyên sinh và chi có 

tiêu hóa ngoại bào 
X 

Ở chim, dạ dày được phân hóa thaàmh dạ dày tuyến và 

dạ dày cơ 
X 
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ơ người, hoạt động tiêu hóa cơ học ở miệng và dạ dày 

mạnh hơn so với tiêu hóa cơ học của ruột non 
X 

ơ động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, enzim được tiết 

ra từ lizôxôm đưa vào không bào đê thực hiện tiêu hóa 

nội bào thức ăn 

X 

ơ động vật, ruột già có tuyến tiết enzim tiêu hóa hóa 

học thức ăn xenlulôzơ ■n 
Giun đâ't và côn trùng giống nhau là đều có cơ quan 

tiêu hóa dạng ống 
X 

ơ người, tuyến gan tiết ra dịch mật chức các enzim có 

tác dụng mạnh và đưa vào ruột non đê tiêu hóa hóa 

học thức ăn ■n 
Động vật thuộc hai ngành Ruột khoang và Giun dẹp 

có cơ quan tiêu hóa dạng túi 
X 

Các chất có trong thức ăn như vitamin, muối khoáng, 

nước được hâ'p thu trực tiếp vào máu mà không bị tác 

dụng của các enzim tiêu hóa 
X 

ÌDDĐB 

Ịnninrinrap 
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Gợi ý: 

1. Có 3 chữ: tên của một loại tuyến tiêu hóa để dịch tiết vào ruột 
non và có chứa nhiều loại enzim tiêu hóa. 

2. Có 4 chữ: một cấu trúc phát triển từ thực quản làm nhiệm vụ 
chứa thức ăn ở gia cầm. 

3. Có 10 chữ: Cấu trúc bao gồm nhiều bộ phận khác nhau thực hiện 
chức năng tiêu hóa cơ học của động vật. 

4. Có 8 chữ: một đoạn của ống tiêu hóa làm nhiệm vụ dẫn thức ăn 
từ miệng xuống dạ dày. 

5. Có 12 chữ: một quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật mà tác 
nhân tạo ra là do các cơ trên thành ống tiêu hóa tạo ra. 

6. Có 7 chữ: một ngăn của dạ dày ở động vật nhai lại và nằm nối 
tiếp ngay sau dạ cỏ. 

7. Có 8 chữ: đây là ngăn nằm ngay trước dạ dày chính thức <của động 
vật nhai lại. 

8. Có 7 chữ: từ dùng chỉ hình thức dinh dưỡng không tự tổng hợp 
chất hữu cơ mà dựa vào nguồn chất hữu cơ từ các sinh vật khác. 

9. Có 8 chữ: là loại dạ dày có ở động vật không nhai lại nlhư ngựa, 
thỏ, chuột.. 

10. Có 7 chữ: đây là một đoạn của ống tiêu hóa ở người mà quá trình 
tiêu hóa hóa học do các vi khuẩn thực hiện. 

11. Có 12 chữ: loại tuyến tiêu hóa tiết dịch tiêu hóa đổ vào khoanig miệng. 

12. Có 3 chữ: là tuyến tiết ra dịch mật. 

13. Có 7 chữ: từ dùng chỉ những tuyến tiết dịch tiêu hóa ở dạ dày. 

14. Có 3 chữ: chất dịch này không có enzim tiêu hóa và nió có tác 
dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa lipịt ở động vật. 

15. Có 10 chữ: là một trong hai bộ phận của dạ dày ở gia cầm có 
khả năng tiết dịch tiêu hóa. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ 1: 

<D 

(D: miệng (2): dịch vị 

(3): dịch, tụy và dịch ruột (4): gan 

(5): lipit (6): sinh hc 

© 

(7): nhai lại (8): dạ cỏ 
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(9): dạ tổ ong 

(11): dạ múi khế 

(13): dạ dày chính thức 

(15): dạ dày tuyến 

ĐỀ 2: 

(10): dạ lá sách 

(12): sinh học 

(14); đơn 

(16): dạ dày cơ 

Bộ 
phận 

Đặc điểm 
cấu tạo 

Tiêu hóa 
cơ học 

Tiêu hóa 
hóa học 

Mỏ 

Bộ phân nằm phía 
trưđc miệng được 
cấu tạo bằng chát 
sừng Tất cứng. 

Hoạt động mổ và 
gấp thức ẩn đưa 
vào miệng rồi nuốt 
nhanh. 

Không tiêu hóa hóa 
học 

Diều 
Lả mổ t phẩ n củ a 
thực quản phát triển 
phình ra. 

Tiết dịch nhẩy để 
làm trơn và mềm 
thức ăn. 

Không tiêu hóa hóa 
học 

Dạ 
dày 

tuyến 

Nằm nối tiếp với diều 
mặt trong có những 
chỗ nhú lên là vị trí 
của các tuyến. 

Không tiêu hóa cơ 
học. 

Tiết dịch tiêu hóa 
biến đổi một phần 
thức ăn khi thức ăn 
bị dạ dày co bóp vụn 
ra. 

Dạ 
dàỹ 
cơ 

Nằm kế tiếp ngay 
sau dạ dày tuyến 
được câu tạo bằng cơ 
rất dày và chắc, còn 
được gọi là mề. 

Co bóp rất mạnh 
để bóp vụn thức ăn 
và trộn đều thức ăn 
với dịch tiêu hóa do 
dạ dày tuyến tiết 
ra. 

Không trực tiếp, mà 
chỉ hỗ trợ cho tiêu 
hóa hóa học thông 
qua bóp vụn thức ăn 
để enzim tiêu hóa dễ 
tác dụng. 

Ruột 
non 

Khá dài, có thành 
mỏng hơn so với các 
đoạn khác của ống 
tiêu hóa. 

Co bóp nhẹ nhàng 
để vận chuyển thức 
ăn và tiếp tục trộn 
thức ã n vđi dịch 
tụy, dịch ruột. 

Các enzim của dịch 
tụy và dịch ruột tiếp 
tục phân giải thức 
ăn để tạo châ't dinh 
dưỡng đơn giản cho 
màng lông ruột hấp 
thu. 

Ruột 
già 

Một đoạn ngắn so với 
ruột non nằm tiếp 
theo ruố t non và 
ngay trước huyệt. 

Co bóp để vận 
chuyển chất bã. 

Vi khuẩn trong ruột 
già thực hiện phân 
giải sinh học chất 
xenlulôzơ, nước tạo 
ra được hấp thu để cô 
đãc chất bã thành 
phân. 
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ĐỀ 3: 

Tên bộ 
phận 

Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật 

Răng 

Răng cửa phát triển để gặm 
và lấy thịt ra khỏi xương. 
Răng nanh râ't phát triển 
để giữ chặt con mồi và xé 
thức ăn thịt từ con mồi 

Răng cửa và răng nanh kém 
phát triển, chỉ làm nhiệm vụ giữ 
và giật thức ăn thực vật khi ăn. 
Riêng chim ăn hạt và gia cầm 
không có răng nhưng có mổ 
sừng để gắp và mổ thức ăn hạt 

Răng cạnh hàm và răng 
hàm làm nhiệm vụ cắt nhỏ 
thịt và nghiền thức ăn do có 
cấu trúc sắc, nhọn 

Răng cạnh hàm và răng hàm 
có nhiều gờ cứng làm nhiệm vụ 
nghiền nát thức ăn thực vật 

Dạ dày 

Dạ dày đơn, có thành rất 
dày vừa làm nhiệm vụ tiêu 
hóa cơ học mạnh vừa tiết 
dịch vị tiêu hóa hda học 
thức ăn 

- Động vật nhai lại có dạ dày 
4 ngăn vừa làm nhiệm vụ tiêu 
hóa sinh học (dạ cỏ) vừa làm 
nhiệm vụ tiêu hóa hóa học thức 
ăn (dạ múi khế). Riêng dạ tổ 
ong và dạ lá sách vận chuyển 
và hâ'p thu nước từ thức ăn 
- Động vật ăn thực vật không 
nhai lại có dạ dày đơn, thực 
hiện tiêu hóa cơ học và tiêu hóa 
hóa học thức ăn 
- Gia cầm và chim ăn hạt có dạ 
dày tuyến tiết dịch vị tiêu hóa 
hóa học và dạ dày cơ (mề) tiêu 
hóa cơ học mạnh thức ăn. 

Ruột 
non 

Co dãn nhẹ để vận chuyển 
thức ổn chứa nhiều dịch 
tiêu hóa (dịch tụy, dịch ruột, 
dịch mật) có enzim tiêu hóa 
hóa học mạnh thức ăn tạo 
các chất dinh dưỡng và hấp 
thu qua lông ruột 

Co dãn để vận chuyển thức ăn 
và chứa nhiều dịch tiêu hóa 
(dịch tụy, dịch ruột, dịch mật) 
có enzim tiêu hóa hóa học thức 
ăn. Chẫt dinh dưỡng cũng được 
hấp thu chủ yếu ở ruột non 

Manh 
tràng 

Không phát triển và không 
thực hiện chức năng tiêu 
hóa 

Manh tràng không phát triển ỏr 
động vật nhai lại, nhưng rất phát 
triển ở động vật không nhai lại 
và có chứa nhiều vi sinh vật thục 
hiện tiêu hóa sinh học thức ăn. 
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Cấu trúc 

Điôrn\^ 
phân fci(f 

Dạ dày của bò Dạ dày của thỏ Dạ dày của gà 

Có 4 ngăn: dạ 
cỏ, dạ tổ ong, 
dạ lá sách và 
dạ múi khế 

Dạ dày đơn, 
không chia 
ngăn 

Dạ dày gồm hai 
bộ phận độc lập 
là dạ dày tuyến 
và dạ dày cơ 
(mề) 

Cấu tạo Dạ cỏ, dạ tổ 
ong và dạ lá 
sách không có 
tuyến tiết dịch 
vị. Dạ múi khế 
có tuyến tiết 
dịch vị 

Các tuyến tiết 
dịch vị nằm rãi 
rác trên thành 
dạ dày 

Các tuyến tiết 
dịch vị tập 
trung ở dạ dày 
tuyến và không 
có ở dạ dày cơ 

Có hoạt động 
tiêu hóa sinh 
học do vi sinh 
vật cộng sinh ở 
dạ cỏ 

Không xảy ra 
tiêu hóa sinh 
học 

Không xảy ra 
tiêu hóa sinh 
học 

Hoạt đống 

Hầu như không 
tiêu hóa cơ học, 
thức ăn được 
tiêu hóa hóa 
hoc ở da múi 
khế 

Tiêu hóa cơ học 
và tiêu hóa hóa 
học hỗ trợ 
nhau, dạ dày 
vừa co bóp trộn 
thức ăn vừa tiết 
dịch vị phâ n 
giải thức ăn 

Tiêu hóa cơ học 
và tiêu hóa hóa 
học hỗ trợ 
nhau. Dạ dày 
cơ co bóp mạnh 
làm nát thức ãn 
để dịch vị của 
dạ dày tuyến 
thấm vào phân 
giải hóa học 
thức ăn 



ĐỀ 5: 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1: 

Sự trao đổi khí giữa cơ thể động vật với môi trường được thực hiện 
qua cơ chế .(1). Các chất khí luôn di chuyển tưân theo bậc 
thang.(2). 

Cấu tạo và phương thức hoạt động của cơ quan hô hấp ở động vật 
thay đổi tùy theo mức độ .(3). của cơ thể. Động vật đơn bào 
và đa bào bậc thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp), hò hấp qua 
.(4).; ở giun đất, sự trao đổi khí được thực hiện bởi . 
(5). Sâu bọ thích nghi hẳn với đời sống ở cạn, đã hình thành 
.(6).để đảm nhiệm chức năng trao đổi khí. Bò sát chim, thú 
hô hấp bằng.(7).; riêng ở chim, sự thông khí phổi được thực 
hiện nhờ sự co dãn của hệ thống .(8). thông với phổi 
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Bồ sung kiến thức trong bản g sau: 

Tên đại 

diện 

Cơ quan 

hô hấp 

Phương thức 

trao đổi khí 

Dộng tác 

hô hấp 

Trùng roi 

Thủy tức 

Giun đất 

Tôm 

Cá xương 

Ếch 

Cắc ké 

Bồ câu 

Người 

ĐỀ 3: 

Điền bổ sung ý nghĩa của các đặc điểm cấu tạo và hoạt động được 

nêu đối với quá trình trao đổi khí ở cá xương theo bảng sau: 

umrmimmmmẵirm 1 maa^^ĩmmmHTĩỉĩTTrrĩt 

Các mao mạch trong mang sắp xếp song song và 

ngươc chiều với dòng nước chảy qua mang. 

Nền của khoang miệng cử động lên xuống liên tục 

cùng với hoạt động nhịp nhàng của nẩp mang. 

Hãy nêu các đặc điểm sủa bề mặt trao đổi khí ở động vật và đặc . 
điểm riêng của cá xương để làm tăng hiệu quả trao đổi khí 

ĐỀ 5: 

Điền ô chữ: 
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1. Có 6 chữ: động tác đưa không khí vào phổi trong hoạt động hô 
hấp ngoài. 

2. Có 10 chữ: ở hoạt động hô hấp này xảy ra quá trình trao đổi khí 
giữa máu và tế bào. 

3. Có 4 chữ: là cơ quan hô hấp của cá. 

4. Có 10 chữ: ở hoạt động hô hấp này xảy ra quá trình trao đổi khí 
giữa cơ thể với môi trường. 

5. Có 13 chữ: ở những động vật này, quá trình trao đổi khí xảy ra 
trực tiếp theo cơ chế khuếch tán giữa tế bào và môi trường. 

6. Có 4 chữ: là cơ quan hô hấp ở bò sát, chim và thú. 

7. Có 8 chữ: là bộ phận đầu tiên của đường dẫn khí trong hệ cơ quan hô 

hấp của người. 

8. Có 9 chữ: quá trình trao đổi khí giữa máu và tế bào ở động vật xảy ra 

theo cơ chế này. 

9. Có 7 chữ: là đơn vị cấu tạo của phổi và quá trình trao đổi khí giữa phổi 

và mao mạch xảy ra ở đây. 

10. Có 7 chữ: là một bộ phận của đường dẫn khí ở người, được cấu tạo bằng 

các vòng sụn không hoàn toàn. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ 1: 

(1): khuếch tán 

(3): tiêu hóa 

(5): lớp da ẩm 

(7): phổi 

(2): nồng độ 

(4): bề mặt cơ thể 

(6): hệ thống ống khí 

(8): túi khí 

ao 



ĐỀ 2: 

Tên 

đại 

diện 

Cơ quan 

hô hấp 

Phương thức trao 

đổi khí 

Động tác 

hô hấp 

Trùng 
roi 

Chưa có 
Khuếch tán qua bề mặt 

tế bào 
Chưa có 

Thủy 

tức 
Chưa có 

Khuếch tán qua bề mặt 

cơ thể 
Chưa có 

Giun 

đâ't 
Chưa có 

Khuếch tán qua lớp da 

ẩm 
Chưa có 

Tôm Mang 

Ôxi trong nước khuếch 

tán vào máu vả C02 

khuếch tán ngược lại 

Hoạt động của các tấm 

quạt nước tạo dòng 

nước liên tục qua mang 

Cá 

xương 
Mang 

Ôxi trong nước khuếch 

tán vào máu và C02 

khuếch tán ngược lại 

Cử động của nền 

khoang miệng và nắp 

mang tạo dòng nước 

qua mang liên tục 

Ếch 

Da ẩm 
Khuếch tán qua bề mặt 
da 

Không có 

Phổi 

Khuếch tán qua màng 

phế nang và mao mạch 

Cử động nâng lên và 

hạ xuông của thềm 

miệng 

Cắc ké Phổi 

Khuếch tán qua màng 

phế nang và màng mao 

mạch 

Sự co dãn của các cơ hô 

hấp làm thay đổi thể 
tích của lồng ngực. 

Chưa có cơ hoành 

Bồ câu 
Phổi và hệ 
thống túi 

khí 

Khuếch tán qua màng 

phế nang, túi khí và 

màng mao mạch 

Sự co dãn của các cơ hô 

hấp (chưa có cơ hoành) 

và cứ đổ ng củ a đô i 

cánh khi bay làm thay 

đổi thể tích của lồng 

ngực 

Người 

Phổi phát 
triển với số 
lượng phế 
nang rất 

nhiều 

Khuếch tán qua màng 
phế nang và màng mao 

mạch 

Sự co dãn của các cơ hô 

hâ'p (có cả cơ hoành) 

làm thay đổi thể tích 

của lồng ngực 
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ĐỀ 3: 

Dặc điểm cấu tạo và 

hoạt dộng 
Ý nghĩa 

Số lượng phiến mang nhiều Làm tăng bề mặt trao đối khí 

giữa mang cá và môi trường nước 

Lượng mao mạch phân bố 
trong các phiến mang nhiều 

và dày đăc 

Tạo khả năng trao đổi khí (02 và 

C02) giữa máu với dòng nước qua 

mang một cách triệt để. 

Màng mao mạch máu và các 

phiến mang rất mỏng 

Giúp các chất khí (02 và C02) dễ 
dàng khuếch tán từ nước vào máu 

và ngươc trở lai 

Các mao mạch trong mang sắp 

xếp song song và ngược chiều 

vứi dòng nước chảy qua mang 

Làm tăng hiệu quả của quá trình 

trao đổi khí giữa máu và dòng 

nước chảy qua mang 

Nền của khoang miệng cử 
động lên xuống liên tục cùng 

với hoạt động nhịp nhàng của 

nắp mang 

Tạo dòng nước chảy một chiều và 

liên tục qua mang; duy trì thường 

xuyên và đều đặn hoạt động trao 

đổi khí 

ĐỀ 4: 

1. Đặc điểm bề mặt trao đổi khí ở động vật 

- Bề mặt trao đổi khí rộng (tỉ lệ giữa diện tích bề mặt trao đổi 

khí và thể tích cơ thể lớn) 

- Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp 02 và C02 dễ dàng 
khuếch tán qua. 

- Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí 02 và 
C02 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

- Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch máu và có sắc tố hô hấp. 

2. Đặc điểm riêng của cá xương dể làm tăng hiệu quả trao 
đổi khí: 

- Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo nên dòng nước chảy 
một chiều và gần như liên tục chảy qua mang 

- Cách sắp xếp của mao mạch trong mang giúp cho dòng máu chảy 
trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài 
mao mạch của mang 
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ĐỀ 3: 

Vòng tuần hoàn là gì? So sánh vòng tuần hoàn lớn và vòng tuiần 

hoàn nhỏ ở người. 

ĐỀ 4: 

Điền bổ sung để hoàn chỉnh các khái niệm trong bảng sau: 

Khái niệm Kiến thức bổ sung 

Hệ tuần hoàn hở 

Hệ tuần hoàn kín 

Hệ tuần hoàn đơn 

Hệ tuần hoàn kép 

Vòng tuần hoàn 

Động mạch 

Tĩnh mạch 

Mao mạch 

ĐỀ 5: 

Dựa vào các kiến thức đã học, điền bổ sung các kiến thức so sánh 
trong bảng sau: 

Tim Hồng cầu Vòng tuầm 

hoàn 

K39MHNMI 
I1&GEĨ3-9NMA ^•'jSĩBỂSÕEfeg 

Bò sát 

Chim 

Thú 

ĐỀ 6: 

Gợi ý: 

1. Có 12 chữ: đây là mạch mang máu giàu ôxi từ các mao mạchi phổi 
đổ về tâm nlìĩ trái. 

2. Có 10 chữ: là tập hợp tất cả các mạch mang máu theo h/ớmg từ 
các cơ quan đổ về tim. 
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3. Có 3 chữ: là cơ quan chuyên hoá làm nhiệm vụ co bóp và đẩy 
máu tuần hoàn. 

4. Có 12 chữ: đây là loại hệ tuần hoàn có ở đa số thân mềm và chân 
khớp không có hệ mao mạch. 

5. Có 15 chữ: là vòng tuần hoàn thực hiện chức năng cung cấp ôxi 
cho các cơ quan và thu hồi C02 từ các cơ quan về tim. 

6. Có 8 chữ: loại mạch máu mang máu từ tim hướng đến các cơ quan. 

7. Có 7 chữ: là một loại khoang tim khi co bóp sẽ đẩy máu vào 
động mạch. 

8. Có 7 chữ: loại mạch máu nối tiếp giữa động mạch và tĩnh mạch 
trong cơ thể. 

9. Có 13 chữ: một dạng hệ tuần hoàn kín và chỉ có 1 vòng tuần hoàn. 

10. Có 10 chữ: là tổ chức cấu tạo bằng màng liên kết năm ngay tại 
lỗ nhĩ-thất. 

11. Có 6 chữ: là một loại khoang tim, làm nhiệm vụ tiếp nhận máu 
từ các tĩnh mạch chuyển về. 

12. Có 7 chữ: là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch máu trong 
quá trình tuần hoàn. 

13. Có 15 chữ: là vòng tuần hoàn thực hiện chức năng mang C02 đến 
mao mạch phổi và mang 02 từ mao mạch phổi về tim.’ 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ 1: 

Điểm 

phân biệt 
Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kin 

Đặc điểm 
cấu tạo 

Gồm tim, động mạch, tĩnh 
mạch. Giữa động mạch với 
tĩnh mạch không có các 
mao mạch nối lại với nhau 

Gồm tim, động mạch,, tĩnh 
mạch và mao mạch nối giữa 
động mạch với tĩnh miạch 

Đặc điểm 
trao đổi 

chất 

Máu tiếp xúc với trao đổi 
chát trực tiếp với các tế bào 

Máu trao đổi chất với Itế bào 
qua thành mao mạch 

Đặc tdiểm 
tuần ho^àn 

máu 

Máu từ tim theo động mạch 
tràn vào khoang máu tiếp 
xúc trực tiếp với tế bào. Sau 
đó máu theo tĩnh mạch về 
tim 

Máu di chuyển tromg hê 
mạch kín, từ tim vào> động 
mạch, qua mao mạc:h, rồi 
theo tĩnh mạch về tiim 

Máu chảy trong động mạch 
dưới áp lực tháp, tốc độ 
máu chậm 

Máu chảy trong động mạch 
dưới áp lực cao hoặc trung 
bình, tốc độ máu nha.nh 

Khắ năng điều hòa và phân 
phối máu đến cơ quan chậm 

Khả năng điều hòa vài phân 
phối máu đến cơ quan inhanh 

ĐỀ 2: 

Hệ tuần hoàn đơn ở cá: 

(D: Mao mạch mang (2): Động mạch maing 

(3): Tâm thất (4): Tâm nhĩ 

(5): Tĩnh mạch (6): Mao mạch 

(7) : Động mạch lưng 

Hệ tuần hoàn kép ở chim và thú: 

(8) : Mao mạch phổi (9): Động mạch phiổi 

(10): Tĩnh mạch chủ (11): Mao mạch ở (Cơ quar 

(12): Động mạch chủ (13): Tĩnh mạch plhẩ 

ĐỀ 3: 

1. Vòng tuần hoàn 

Là con đường tuần hoàn máu xuất phát từ một vị trí xác (định củ, 

tim, sau đó di chuyển theo mạch đến các cơ quan rồi trở về ttin ở V 

1’1 xác định đó. 



2. So sánh vòng tuần hoàn lớn và vòng tuẩn hoàn nhỏ ở người: 

a. Giống nhau: 

- Đều xuất phát từ tâm thất của tim theo động mạch, đến mao 
mạch, rồi theo tĩnh mạch về tâm nhĩ 

- Đều xảy ra hoạt động trao đổi khí giữa máu và các cơ quan 

b. Khác nhau: 

Vòng tuần hoàn lớn Vòng tuần hoàn nhỏ 

Xuất phát từ tâm thất trái. Xuất phát từ tâm thất phải. 

Máu rời tim là máu giàu ôxi theo 

động mạch chủ đến các cơ quan. 

Máu rời tim là máu nghèo ôxi 

theo động mạch phổi đến phổi. 

Sự trao đổi khí xảy ra giữa máu 

và tế bào. 

Sự trao đổi khí xảy ra giữa 

máu và phế nang. 

Sau trao đổi khí, máu trở nên 

nghèo ôxi, sau đó đổ về tâm nhĩ 

phải qua tĩnh mạch chủ trên và 

tĩnh mạch chủ dưới. 

Sau trao đổi khí, máu trở nên 

giàu ôxi đổ về tâm nhĩ trái qua 

các tĩnh mạch phổi. 

Mang khí ôxi cung cấp cho các tế 
bào và mang khí C02 khỏi tế bào. 

Đưa khí C02 từ máu qua phế 
nang để đào thải và nhận khí 

ôxi từ phế nang cho máu. 

Con đường di chuyển của máu dài 

hơn. 

Con đường di chuyển của máu 

ngắn hơn. 

ĐỀ 4: 

Khải niệm Kiến thức bổ sung 

Hệ tuán 
hoàn hở 

Dạng hệ tuần hoàn không có hệ mao mạch nối giữa 
động mạch và tĩnh mạch. Sự trao đổi châ't được tiến 
hành trực tiếp giữa máu và các tế bào tại khoang cơ thể. 
Hệ tuần hoàn hở có ở động vật thân mềm và chân khớp 

Hệ tuán 
hoàn kín 

Dạng hệ tuần hoàn có mao mạch nối giữa động mạch 
và tĩnh mạch. Sự trao đổi châ't giữa máu và tế bào được 
tiến hành qua thành mao mạch. Hệ tuần hoàn kín có 
ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật 
có xương sống 

Hệ tuán 
hoàn đơn 

Hệ tuần hoàn chỉ có 1 vòng tuần hoàn. Máu chảy trong 
mạch với áp lực trung bình 
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Hệ tuần 
hoàn kép 

Hệ tuần hoàn có 2 vòng tuần hoàn: vòng tuần hoàn lớn 
và vòng tuần hoàn nhỏ. Máu chảy nhanh trong mạch 
với áp lực cao 

Vòng tuần 
hoàn 

Là con đường tuần hoàn máu xuất phát từ một vị trí xác 
định của tim, sau đó di chuyển theo mạch đến cơ quan 
rồi trở về tim ở vị trí xác định đó 

Động mạch 
Là mạch thực hiện chức năng dẫn máu từ tim đến các 
cơ quan 

Tĩnh mạch 
Là mạch thực hiện chức năng dẫn máu từ các cơ quan 
về tim 

Mao mạch 
Là mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch, thực hiện 
chức năng trao đổi chất giữa máu và tế bào. Mao mạch 
chỉ có ở hệ tuần hoàn kín 

Dịch tuần 
hoàn 

Là máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô 

ĐỀ 5: 

điểm 

Động 
Tỉm Hồng cẩu 

Vòng tuần 

hoàn 

Cá 

Có 2 ngăn, 

gồm 1 tâm 

nhĩ và 1 tâm 

thất 

Có dạng tròn, có 

nhân số lượng ít 

Có 1 vòng. Máu 

nuôi cơ thể 
không có pha 

trộn 

Ếch nhái 

Có 3 ngăn, 

gồm 2 tâm 

nhĩ và 1 tâm 

thất 

Có dạng tròn 

hay bầu dục và 

có nhân 

Có 2 vòng tuần 

hoàn nhưng 

không hoàn 

chỉnh. Máu nuôi 

cơ thể là máu 

pha 

Bò sát 

Có 3 ngăn, 

gồm 2 tâm 

nhĩ và 1 tâm 

thất. Riêng ở 
tâm thất xuất 

hiện vách 

ngăn chưa 

hoàn chỉnh 

Có nhiều hình 

dạng, khác nhau 

và có nhân 

Có 2 vòng tuần 

hoàn nhưng 

không hoàn 

chỉnh. Máu nuôi 

cơ thể là máu 

pha 
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Chim 

Có 4 ngăn, 

gồm 2 tâm 

nhĩ và 2 tâm 

thất 

Có số lượng 

nhiều, có nhân 

và nhiều dạng: 

hình cầu, bầu 

dục, hình đĩa 

Có 2 vòng tuần 

hoàn. Máu nuôi 

cơ thể không có 

pha trộn 

Có 4 ngăn, Hồng cầu có số Có 2 vòng tuần 

gồm tâm nhĩ lượng rất nhiều, hoàn. Máu nuôi 

Thú và 2 tâm có hình đĩa lõm cơ thể không có 

thất 2 mặt và không 

có nhân 

pha trộn 

DỀ 6 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1 

Piền từ 

"rạng thái duy trì sự ổn dinh của môi trường trong được gọi là 
.(1). Khi các điều kiện lí hóa của môi trường trong cơ thể thay 
dổii 'à không duy trì được sự ổn định bình thường tạo nên trạng thái 
.(2). 

Ịa bộ phận tham gia vào cơ chế duy trì cân bằng nội môi của cơ 
theâao.(3). bộ phận điều khiển và .(4). 
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ĐỀ 4: 

Điền ô chữ: 

GỢi ý: 

1. Có 8 chữ: một loại hoocmôn do tuyến tụy nội tiết tiết ra. 

2. Có 5 chữ: là một lớp động vật hô hấp bằng khí quản có sự tham 
gia của các lỗ thở. 

3. Có 10 chữ: một loại hoocmôn do phần vỏ tuyến trên thận tiết ra. 

4. Có 9 chữ: một hệ cơ quan có chức năng lọc từ máu các chất thải 
bã để đào thải ra khỏi cơ thể. 
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5. Có 13 chữ: cụm từ dùng chỉ trạng thái cân băng và ổn định các 
thành phần và yếu tố môi trường bên trong cơ thể. 

6. Có 8 chữ: là tuyến nội tiết tiết hoocmôn ADH. 

7. Có 3 chữ: là cơ quan có vai trò quan trọng trong việc điều hòa 
đường huyết. 

8. Có 12 chữ: là một hạch thần kinh trong hệ thần kinh tự động của tim. 

9. Có 9 chữ: là hệ cơ quan bao gồm các tuyến không có ống dẫn, 
chất tiết của chúng ngấm trực tiếp vào máu. 

10. Có 7 chữ: một loại hoocmôn của tuyến tụy nội tiết kích thích gan 
biến đối glucôzơ thành glicôgen dự trữ. 

11. Có 14 chữ: khi yếu tố này tăng sẽ kích thích thuỳ sau tuyến yên 
bài tiết hoocmôn ADH. 

12. Có 8 chữ: là một dạng chất cacbonhiđrat được dự trữ trong gan 
và cơ. 

13. Có 7 chữ: cử động này được tạo ra từ sự co bóp của tim. Ớ người 
trưởng thành bình thường có 75 cử động này trong 1 phút. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

i [ 
9 

10 

11 ỉm 
12 

13 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

cân băng nội môi (2): mất cân băng nội môi 

bộ phận tiếp nhận kích thích (4): bộ phận thực hiện 

liên hệ ngược 

Thận (2): Renin (3): Anđôstêrôn 

Thận hấp thu Na+ kèm theo nước trả về máu. 

ĐỀI: 

<D: 
(3) : 

(5): 

£>Ề 2: 

(D: 

(4) : 



ĐỀ 3: 

Hoocmôn 
Tuyến 

bài tiết 

Tác dụng trong căn bằng 

nội môi 

ADH Tuyến yên 

(thùy sau) 

Gây co động mạch thận, giảm lượng; 

máu đến cầu thận và giảm lượng nưíớc 

tiểu do thận tạo ra. 

Anđôstêrôn Tuyến 

trên thận 

(phần vỏ) 

Làm tăng khả náng tái hấp thu ion Na* 

của Ống thận, qua đó điều hòa lượng: 

Na+ trong máu. 

Insulin Tuyến tụy 

nội tiết 

Thúc đẩy quá trình biến đổi glucôzơ 
thừa trong máu thành glicôgen dự tirữ 
trong gan và cơ để điều hòa hàm lưcựng 

glucôzơ trong máu ổn định. 

Glucagôn Tuyến tụy 

nội tiết 

Kích thích gan chuyển hóa glicôgen dự 
trữ thành glucôzơ để đưa vào máu klhi 

nồng độ glucôzơ trong máu bị hạ thếấp 

để duy trì lượng glucôzơ trong máu ổn 

định. 

Ađrênalin Tuyến 

trên thận 

(phần tủy) 

Cùng với hoocmôn glucagôn điều hòỉa 

lượng glucôzơ trong máu. 

HE u c A G 0 N 1 
s Ấ ư B Ọ 

A N D ô s T Ê R ô|n| 

H Ệ B À I T I Ể T 

N B Ã N G N Ô I M oUl 

i Ỳ 1 N Y Ê N 

1 G A_ N_ 

Ịh|ạ|c|h X 0 A N (1 ỈL a 1 
H Ê N Ô J_ T 3 \Ể 0 

N s Ư L 7 N_ 1 
Iá|p|s|u ỈẨ T T H Ấ M T_ H Ẩ ũ] 

G L I c Ô G_ E N 

[n H Ị p T 1 M 
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CHƯƠNG II 

CẢM ONG 

A.CẢM ỨNCỞTHựCVẬT 

Bài. HƯỚNG ĐỘNG 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
DỀ 1 

Hiền từ 

Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận cây trước 
.(1).theo một hướng xác định. Khi cây vận động về phía nguồn 
kích thích thì được gọi là ...(2). , và nếu cây tránh xa nguồn kích 
thícl thì đó là.(3).Trong các cơ quan của cây thì.(4). 
hướrg trọng lực dương. Hiện tượng ngọn cây luôn hướng sáng dương là 
do .(5). của các tế bào ở phía tối xảy ra nhanh hơn so với ở 
các ế bào ở phía sáng. 

Hướng động mang ý nghĩa.(6).của cây đối với những biến 
đổi lủa môi trường để tồn tại và phát triển 

DỀ 2 

Hiền bổ sung kiến thức vào bảng sau đây: 

Hiện tượng 
Hướng dương hay 

hướng ăm 

Cơ sờ của 

hiện tượng 

Hưmg đất của rễ 

Hưcng đất của chồi ngọn 

Hưtng sáng của ngọn 

Hưcng nước của rễ 

Hưcng phân hon của rễ 

Hưmg chất độc của rễ 

•SI 



ĐỀ 3: 

Điền ô chữ: 

1. Có 7 chữ: một nhân tố môi trường và ngọn cây luôn mọc hướng 
về nhân tố này. 

2. Có 8 chữ: dạng hướng động mà rễ cây luôn hướng về các chất 
khoáng cần thiết cho sự sống của tế bào. 

3. Có 8 chữ: hiện tượng rễ phát triển trong tự nhiên liuôn hướng 
về trọng lực. 

4. Có 5 chữ: một loại hoocmôn sinh trưởng ở thực vật có ;ảrh hưởng 
đến vận động hướng động của cầy. 

5. Có 14 chữ: đặc tính của rễ cây khi phát triển luôn hướng yề nguồn 
nước trong đất. 

6. Có 5 chữ: một Bộ thực vật có các cây mà rễ của nó síng cộng 
sinh với vi khuẩn Rhizôbium. 

7. Có 14 chữ: hiện tượng cây vận động sinh trưởng và hôn luôn 
hướng về phía tác nhân kích thích của môi trường. 

8. Có 10 chữ: là tỉ lệ giữa lượng chất khô tích lũy trong c:ác cơ quan 
có giá trị kinh tế của cây với tổng lượng chất khô mà ciy quang 
hợp được. 

9. Có 7 chữ: là một giai đoạn của quang hợp ở cây xanh nà phản 
ứng chỉ xảy ra được khi có ánh sáng. 

ĐỀ 1: 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

(1): tác nhân kích thích 

(3): hướng động âm 

(5): tốc độ sinh trưởng 
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(2h hướng động dươtní 

(4): rễ 

(6): thích nghi 



ĐỀ 2: 

ỉỉiện tượng 
Hướng dương 

hay hướng ảm 
Cơ sở của hiện tượng 

Hướng đất 
của rễ 

Rễ hướng đất 
dương 

Hoocmôn sinh trưởng auxin phân 
bố ở mặt trên rễ, axit abxixic gây 
ức chế sinh trưởng ở mặt dưới rễ 
dẫn đến mặt trên rễ sinh trưởng 
kéo dài làm rễ cong xuống 

Hướng đất 
cửa chồi ngọn 

Chồi ngọn hướng 
đất âm 

Auxin phân bố nhiều ở mặt dưới 
của chồi ngọn kích thích chồi ngọn 
sinh trưởng kéo dài và hướng lên 
trên 

Hướng sáng 
của ngọn 

Ngọn hướng sáng 
dương 

Auxin vận chuyển về phía ít ánh 
sáng của ngọn kích thích các tế 
bào ở phía này sinh trưởng kéo 
dài và làm ngọn cong về phía có 
ánh sáng 

Hướng nước 
của rễ 

Rễ hướng nước 
dương 

Dạng cử động sinh trưởng của rễ 
về phía tác nhân có lợi (nước), 
nhằm đáp ứng nhu cầu của cây 

Hướng phân 
bón của rễ 

Rễ hướng phân 
bón dương 

Dạng cử động sinh trưởng của rễ 
về phía tác nhân hóa học có lợi 
(phân bón), nhằm đáp ứng nhu 
cầu của cây 

Hướng châ't 
dộc của rễ 

Rễ hướng chất độc 
âm 

Dạng cử động sinh trưởng của rễ 
về hướng xa nguồn tác nhân hóa 
học (châ't độc) để tránh gây hại 
cho cây 

ĐỀ 3: 

1 A N H s Á N G 
2 H ư ớ N G H Ó 
3 H Ư (7 N G Đ Ẩ T 
4 A u X I N 
5 

m tễ Ớ N G ư Ớ 0 D ự|ct|N|0 
6 _B D Â_ _u 
7 jj_ 77 77 77 G_ li o. N G_ Đ nỉgỊ 
8 _H Ê_ _s_ 77 _K N_ _H _T Ê 
9 _p _H A_ _s Á_ _N G 
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Bài. ỨNG ĐỘNG 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Điền vào bảng sau để giải thích khái quát các khái niệm dược nêu: 

Khải niệm Kiến thức khải quát 

Cảm ứng của thực vật 

Tính cảm ứng 

Úng động 

ĐỀ 2: 

Điền dấu X vào bảng sau để xác định kiến thức đúng hoặc sai 

Kiến thức Ehíng :Sai 

Rễ cây luôn có hiện tượng trọng lực và hướng hóa dương 

Hiện tượng đóng mở của khí khổng là ứng động sinh trưởng 

Hoạt động nô hoa của cây nghệ tây và cây tulip là kiểu 
ứng động dưới tác động của nhiệt độ 

Hiện tượng khép lá ở cây trinh nữ khi có vật lạ chạm 
vào là phản ứng mang tính chu kì ■ 
Hướng đông là hình thức phản ứng của một bộ phận cây 
trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng khác nhau 1 
Cường độ chiếu sáng trong ngày có ảnh hưởng đến hoạt 
động khép mở lá của các cây thuộc họ Đậu ■ 
Vận động nở hoa mang tính chu kì của cây hoa mười giờ 
chịu tác động của ánh sáng trong ngày chứ không chịu 
ảnh hưởng của nhiệt độ 1 
Hướng sáng là phản ứng của cây để thích nghi với sự thay 
đổi của môi trường sống 

ĐỀ 3: 

Hoàn chỉnh kiến thức để phân biệt ứng động với hướ ng 'đcng 
theo bảng sau: 
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Điểm 
f hân biệt 

ứng động Hướng động 

Khíi niệm 

Đặ: điểm 

Nhìn tố chi phối 

ĐỀ 4* 

1. Có 6 chữ: là phản ứng của sinh vật đối với kích thích 

2. Có 8 chữ: cấu trúc có nhiều ở mặt dưới của lá làm nhiệm vụ thoát 
hơi nước cho cây 

3. Có 10 chữ: khí khổng mở ra khi tế bào khí khổng có hiện tượng này. 

4. Có 9 chữ: là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước 
tác nhân kích thích theo một hướng xác định 

5. Có 14 chữ: là hướng động của cơ quan hướng tới nguồn kích thích 

8. Có 7 chữ: loài thực vật có hiện tượng khép lá khi xảy ra các tác 
động cơ học 

7. Có 10 chữ: là hoa của một loài thực vật nở ra hay cụp lại do sự 
biến đổi của nhiệt độ 

8. Có 18 chữ: hiện tượng rễ cây khi mọc luôn hướng về phía đất 

9. Có 5 chữ: ở cây hoa quỳnh, hiện tượng này chỉ xảy ra vào ban đêm 

D. Có 7 chữ: đây là yếu tố ảnh hướng đến sự nở hoa của cây tulip 
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11. Có 10 chữ: vận động cảm ứng của cây trước tác nhân hóa học 

12. Có 8 chữ: hoạt động tổng hợp hợp chất hữu cơ của cây xanh nhờ 
hấp thu năng lượng ánh sáng 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ 1: 

Khái niệm Kiến thức khải quát 

Cảm ứng của thực vật 
Là phản ứng của thực vật trước tác động của 
kích thích 

Tính cảm ứng 
Là khả năng tiếp nhận và phản ứng đối với 
kích thích 

Úng động 
Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân 
kích thích không định hướng 

ững động sinh trưởng 

Là vận động cảm ứng, trong đó, các tế bào hai 
phía đối diện nhau của cơ quan (lá, cánh hoa...) 
có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động 
không định hướng của các điều kiện ngoại cảnh 

Úng động không sinh 
trưởng 

Là vận động cảm ứng không có sự phân chia 
và lớn lên của các tế bào của cây 

ĐỀ 2: 

Kiến thức Đúng Sai 

Rễ cây luôn có hiện tượng trọng lực và hướng hóa dương X 

Hiện tượng đóng mở của khí khổng là ứng động sinh trưởng X 

Hoạt động nở hoa của cây nghệ tây và cây tulip là kiểu 
ứng động dưới tác động của nhiệt độ 

X 

Hiện tượng khép lá ở cây trinh nữ khi có vật lạ chạm 
vào là phản ứng mang tính chu kì 

X 

Hướng đông là hình thức phản ứng của một bộ phận cây 
trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng khác nhau 

X 

Cường độ chiếu sáng trong ngày có ảnh hưởng đến hoạt 
động khép mở lá của các cây thuộc họ Đậu 

X 

Vận động nở hoa mang tính chu kì của cây hoa mười giờ 
chịu tác động của ánh sáng trong ngày chứ không chịu ảnh 
hưởng của nhiệt độ 

X 

Hướng sáng là phản ứng của cây để thích nghi với sự thay 
đổi của môi trường sống 

X 
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ĐỀ >: 

Diểm 
phàn biệt 

ứng động Hướng động 

Klái niệm 

Là hình thức phản ứng của 
cây trước tác nhán kích 
thích không định hướng 

Là hình thức phản ứng của 
một bộ phận của cây trước 
tác nhẩn kích thích theo 
một hướng xác định 

ĐỊc điểm 

Vận động mang tính sinh 
trưởng hoặc không mang 
tính sinh trưởng 

Vận động luôn mang tính 
sinh trưởng 

Xảy ra theo nhiều hướng Xảy ra theo một hướng xác 
định 

nhân tố 
ihi phối 

Xảy ra do sự thay đổi của 
môi trường ngoài (nhiệt độ, 
ánh sáng, chất kích thích, 
chất kìm hãm...), hoặc môi 
trường bên trong (như sức 
trương nước của tế bào...) 

Xảy ra do sự phâ n bố không 
đồng đều của hoocmôn sinh 
trưởng trên bề mặt của cơ 
quan hay do tính cần thiết 
hay không cần thiết của tác 
nhân môi trường với nhu cầu 
của cây 

ĐỀ 4: 

1 c Ả M ứ N 1] 1 

1 

2 \K_ H í K H Ổ N G 

3 

4 

T R ư ơ N G N ư Ớ1 c 

H ư Ớ N G Đ ộ N G 

5 \h_ Ư Ớ N G Đ ộ N G D UM |n|g| 

6 T R I N H N ữ 

7 H 0 A N G H Ệ T À Y 

8 |h|ư|ớ| [n G T R Ọ N G L ự c D ư 1 ơ 1 N 1 G 

9 N () H 0 A 

10 N H I Ệ T Đ ộ 

11 H o Á ứ N G Đ ộ|n|g| 

12 1 5 
ư A N G H Ợ p 
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Có hình thành đường liên hệ thần 

kinh tạm thời_ 

Có tính bền vững_ 

Xảy ra do tác động kích thích và 

không đòi hỏi điều kiện nào khác 

Dễ mất đi nếu không được củng cố' 



1. Cố 7 chữ: là hạch phát triển nhất của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. 

2. Cổ 9 chữ: là tỉ lệ giữa số phân tử C02 thải ra và số phân tủ ôxi 
mà cơ thể thu vào trong hô hấp. 

3. Có 3 chữ: là lớp động vật có hệ thần kinh tiến hóa nhất. 

4.06 5 chữ: là cấu trúc bằng xương chứa đựng và bảo vệ não bên tr^ng. 

5. Có 11 chữ: đây là dạng thần kinh của động vật có xương síng. 

6. Có 7 chữ: là hoạt động của cơ hoặc của tuyến để trả lời lại tích 
thích của môi trường. 

7. Có 9 chữ: yếu tố này khi tác động vào thụ quan sẽ tạo ra >ảm 
giác cho cơ thể. 

8. Cô 12 chữ: là dạng hệ thần kinh có ở thân mềm, giáp xác, sâi bọ. 

9. Có 17 chữ: đây là ngành động vật chưa có tổ chức thần kph. 

10. Có 12 chữ: là cơ quan thực hiện chức năng tiếp nhận các tích 
thích từ môi trường vào cơ thể. 

11. Có 8 chữ: là một trong hai chất được tạo ra từ quá trình Piân 
giải lipit. 

12. Có 12 chữ: là hình thức cảm ứng của động vật luôn chuyển Cộng 

về phía các kích thích có lợi. 

13. Có 8 chữ: là một ngành động vật mà lớp sâu bọ được xếp vàcđó. 

14. Có 6 chữ: tên một loại enzim tiêu hóa thức ăn prôtêin có tbng 
dạ dày. 
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HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

Động 

vât 

Dạng hệ thần kinh và 

khái quát dăc điểm 
Phương thức cảm ứng 

Động 

vật 

đơn bào 

Chưa có tổ chức thần 

kinh. 

Cơ thể phản ứng lại kích 

thích bằng sự chuyển trạng 

thái co rút của chất nguyên 

sinh. 

Ruột 

khoang 

Dạng thần kinh mạng 

lưới. Các tế bào thần kinh 

phân bố rải rác khắp cơ 
thể và liên hệ với nhau 

qua các dây thần kinh nối 

thành mang lưới. 

Phản ứng bằng nhiều bộ 
phận hay toàn bộ cơ thể 
trước 1 kích thích tùy theo 

cường độ của kích thích đó. 

Tính chính xác của phản ứng 

chưa cao. 

Giun 

dẹp 

Hệ thần kinh dạng chuỗi 
hạch. Thân của các nơron 

đã tập trung thành các 

hạch và được nối với nhau 

bởi các dây thần kinh tạo 

chuỗi hạch thần kinh nằm 

dọc theo chiều dài cơ thể. 

Phần hạch não ở đầu phát 

triển mạnh. 

Mỗi hạch thần kinh điều 

khiển hoạt động của một 

vùng cơ thể xác định, có thể 
lựa chọn kích thích để trả 
lời. Hạch não tiếp nhận kíchi 

thích từ các giác quan và 

điều khiển các hoạt động 

phức tạp của cơ thể chính 

xác hơn. 

Động 

vật có 

xương 

sống 

Hệ thần kinh có dạng 

ống phân hóa thành não 

bộ được bảo vệ trong hộp 

sọ và tủy sống được bảo 

vệ trong cột sống. Hệ 
thần kinh về mặt chức 

năng được phân làm 3 bộ 
phận: bộ phận nhận cảm 

(tiếp nhận kích thích), bộ 
phận trung ương (phân 

tích xử lí kích thích đê 

dưa ra hình thức trả lời 

thích hợp) và bộ phận 

dẫn truyền. 

Sự cảm ứng biểu hiện bằng 

các phản xạ. Bao gồm phản 

xạ có điều kiện, có trung 

ương điều khiển là lớp vỏ của 

bán cầu não và phản xạ 
không điều kiện có trung 

ương là tủy sống và các phầm 

não còn lại. Hoạt động phản 

xạ giúp phản ứng của động 

vật đa dạng hơn, nhất là ở 
động vật bậc cao, từ đó giúp 

chúng dễ dàng thích ứng với 

các thay đổi của môi trường. 
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Khái niệm hoặc cấu trúc 

ẼỊSE55 



Tính thấm chọn lọc của 

màní tê bào 

phải xa 

phải xạ không điều kiện 

phải xạ có điều kiện 

Hum,' tính 

ĐỀ <6: 

Đi<n ô chữ: 

Gíi ý: 

l.Có 6 chữ: ở trạng thái này bên trong màng mang diện dương và 
bên ngoài màng mang điện âm. 

2 Có 6 chữ: là thiết bị dùng đo điện tế bào. 

3. Có 8 chữ: điện tế bào xuất hiện khi có kích thích. 

4. Có 5 chữ: từ gọi khác của tế bào thần kinh. 

5 Có 7 chữ: là sợi duy nhất và dài nhất của mỗi tế bào thần kinh, 
bên ngoài có thể có bao miêlin bao bọc. 

6 Có 8 chữ: điện tế bào xuất hiện khi ở trạng thái nghỉ ngơi và 
không bị kích thích. 

7 Có 3 chữ: trạng thái tồn tại của khoáng trong dung dịch. 

8 Có 6 chữ: là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả 
lời lại kích thích của môi trường. 

9 Có 7 chữ: ở trạng thái này, bên trong màng tế bào mang điện 
âm và bên ngoài mang điện dương. 
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10. Có 11 chữ’: một tính chất của màng tế bào sống có khả nồng cho 
hay khònịg cho một sô chất nào đó đi qua. 

11. Có 10 chữ:: ở trạng thái này, điện ở bên ngoài và bên trong màng 

tê bào bằ ng nhau. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

ĐỀ 1: 

1. Khái niệm diện thê nghỉ 

Điện thế nghỉ còn được gọi là điện màng. Đây là sự chênh lệch về 
diện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi hoàn toàn và 
không bị kích thích, phía trong tế bào tích điện âm so với phía ngoài 
màng tích điện dương, gọi là trạng thái phân cực của màng tế bào. 

2. Nguyên nhân có điện thế nghỉ: 

Nguyên nhân có điện thế nghỉ là do các yếu tố sau đây: 

- Nồng độ ion kali (K+) bên trong cao hơn bên ngoài tế bào 

- Các cổng kali mở tức màng tế bào cho K+ di chuyển được từ bên 
trong bào chất ra bên ngoài màng và tập trung sát mặt ngoài màng tế 
bào làm cho mặt ngoài màng tế bào tích diện dương so với bên trong 
bào chất tích điện âm 

- Bơm Na-K vận chuyển K+ từ phía bên ngoài trả vào phía bên 
trong bào chất, giúp duy trì nồng độ K+ bên trong tế bào cao hơn bên 
ngoài màng tế bào 

ĐỀ 2: 

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động của tế bào trải qua 3 giai 
đoạn sau đây: 

1. Giai đoạn mất phân cực: 

Khi bị kích thích, tính thấm của màng tế bào thay đổi, cổng Na+ 
khuếch tán từ phía ngoài vào phía trong màng. Do các ion Na tích điện 
dương nên khi vào làm trung hòa điện tích âm ở bên trong tế bào, dẫn 
đến sự chênh lệch điện thế ở hai bên màng tế bào giảm nhanh và trở 
về trạng thái cân bằng diện ở hai bên màng tế bào. 

2. Giai đoạn đảo cực: 

Các ion Na+ tích điện dương đi vào trong không những đủ để trung 
hòa điện tích âm ở bên trong tế bào mà các ion Na còn vào dư thừa dẫn 
đến trong màng tích điện dương so với bên ngoài màng tích điện âm. 

3. Giai đoạn tái phân cực: 

Do bên trong màng lúc này tích điện dương nên tính thấm của màng 
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đối với Na+ giảm, cổng Na+ đóng lại. Tính thấm của màng đối với K+ 
lúc nà; tăng lên, cổng K+ mở rộng ra. Vì vậy, K+ khuếch tán từ trong 
ra ngoii màng làm cho bên ngoài màng trở nên tích diện dương so với 
bên trong tích điện âm và khôi phục lại diện thế nghỉ ban đầu. 

ĐỀ 3: 

Diện nghỉ Điện động 

Xuất liên khi tế bào ở trạng 

thái Ighỉ ngơi không bị kích 

thích 

Xuất hiện khi tế bào bị kích thích. 

Tạo n trạng thái phân cực 

của t< bào, ngoài màng tích 

diện lương và trong màng 

tích dện âm. 

Tạo ra trạng thái đảo cực của tế 
bào, ngoài màng tích điện âm và 

trong màng tích điện dương. 

Phát sinh chủ yếu do màng tế 
bào. lạn chế tính thấm đối với 

ion còn ion K+ di chuyển 

từ bêi trong ra bên ngoài 

mànf tạo nên. 

Phát sinh chủ yếu do màng tế bào 

thay đổi trạng thái hóa lí và tăng 

tính thấm đối với ion Na+ làm Na+ 

di chuyển từ bên ngoài màng vào 

bên trong tạo nên. 

Điệ n thế tạo ra thấp hơn. Điện thế tạo ra cao hơn. 

ĐỀ 4: 

AỉĐiện thế nghỉ 

B: Giai đoạn mất phân cực 

CĩGiai đoạn đảo cực 

D: Giai đoạn tái phân cực 

ĐỀ 5.: 

KHiá niệm 
hiOtc cấu 

túc 
Kiên thức hoàn chỉnh 

Điện Ìghỉ 

Còn được gọi là điện màng. Đây là điện tế bào phát 
sinh trong trường hợp tế bào sống nghỉ ngơi hoàn toàn 
và không bị kích thích. Lúc này bên ngoài màng tế 
bào có điện dương và bên trong màng có điện âm và 
được gọi là trạng thái phân cực của màng tế bào 

Điệm lộng 
Còn được gọi là xung thần kinh hay hưng phấn xuất 
hiện khi tế bào bị kích thích Điện động xuất hiện gồm 
3 giai đoạn: mâ't phân cực, đảo cực và tái phân cực. 
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Nơron 

Là tế bào thần kinh, gồm có thân tế bào có hình dạng 
khác nhau và các sợi phát sinh từ thân. Trong thân 
có nhân, ti thể, chất nguyên sinh... Có 2 loại sợi: sợi 
dài gọi là sợi trục, duy nhất chỉ có một và nhiều sợi 
ngắn gọi là sợi nhánh. 

Sợi trục nơron Là sợi dài nhất của tế bào thần kinh. 

Bao miêlin 
Là lớp 'bao có câu tạo bằng chât phôtpholipit bao 
quanh sợi trục và có tính cách điện, tuy nhiên cũng có 
một số sợi trục nơron không có lớp bao này. 

Eo Ranviê 
Là những chỗ thắt lại của bao miêlin trên sợi trục 
nơron. 

Tính thấm 
chọn lọc của 
màng tế bào 

Đây là tính chất của màng tế bào sống ở sinh vật có 
khả năng cho hay không cho một số chất nào đó di 
chuyển qua nó. 

Phản xạ 
Là khả năng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để 
trả lời lại những kích thích của môi trường. 

Phản xạ 
không điều 
kiện 

Là loại phản xạ mà phản ứng xảy ra ngay sau khí có 
kích thích mà không đòi hỏi một điều kiện nào khác 
kèm theo. Phản xạ mang tính tự nhiên. 

Phản xạ có 
điều kiện 

Là loại phản xạ mà muốn hình thành nó, thì sau khi có 
kích thích phải kèm theo một điều kiện nào đó. Đây lá 
loại phản xạ phải thông qua sự tập luyện mới có được. 

Hưng tính 
Gòn gọi là tính hưng phấn; là khả năng tiếp nhận vầ 
trả lời kích thích của một tổ-chức sống nào đó (tế bào, 
mô, cơ quan, cơ thể...). 

ĐỀ 6: 
1 m 0 E 0 Ư c 
2 0 □ Ũ ESI ầ Ể 
3 Đ o □ □ □ H N G 
4 ■ £3 ầ □ □ N 
5 ■ ầ 0 B □ R ư c 
6 _ ầ 0 0 B i G_ i tìl 
7 K E ầ 
8 B □ H ESI E3 ~Ã L 
9 □ 0 a i ầ ự m 
10 T H Ẩ M c 0 ầ i D 0 _c 
11 Ị"m Ấ T p H À m 0 0 E ■ 
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Bài. TRUYỀN TIN QUA XINAP 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Điền từ: 

(D 
Xináp là.(1)....tế bào thần kinh với một tổ chức sống mà tế 

bào thần kinh đó điều khiển. Mỗi xináp được cấu tạo bởi 3 thành phần 
là: .(2). , khe xináp và .(3). Trong màng trước xináp 
có các bọc chứa .(4).ngoài ra còn có các ti thể làm nhiệm vụ 
.(5). cho xináp hoạt động. Trên màng sau xináp chứa các 
.(6).làm nhiệm vụ tiếp nhận chất trung gian hóa học do màng 
trước xináp đưa sang 

® 
Quá trình truyền tin qua xináp xảy ra như sau: 

Khi thông tin dưới dạng xung thần kinh truyền đến chùy xináp, sẽ 
tác động làm vỡ các.(7).chất trung gian hóa học lan qua màng 
trước và khe xináp đến tác dụng lên .(8). ở màng sau xináp 
làm xuất hiện.(9).tức là xung thần kinh và từ đây xung thần 
kinh tiếp tục lan truyền. 

Như vậy sự truyền tin qua xináp có bản chất ...(10)... 

ĐỀ 2: 

Bổ sung các chi tiết được nêu trong hình vẽ về cấu tạo xináp sau đây: 
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ĐỀ 3: 

Lập bảng phân biệt quá trình dẫn truyền xung thần kinh trong sợi thần 

kinh không miêlin, sợi thần kinh có miêlin và qua xináp theo bảng sau: 

Bộ phận Trong sợi 

thần kinh 

Trong 8ỢỈ 
thần kỉnh 

Qua 

xináp 
Điểm phân không miêlin có miêlin 

Bản chất xung thần 

kinh 

Tốc dộ dẫn truyền _J ■ 

ĐỀ 4: 

Điền bổ sung vào bảng sau để giải thích lí do của các hiện tượng 
được nêu: 

Hiện tượng Li do 

Xung thẩn kinh không lan truyền 
qua xináp dưới dạng điện 

Tin chỉ truyền qua xináp theo một 
chiều: từ màng trước, qua khe, đến 
màng sau xináp 

lon Ca2+ có vai trò trong truyền tin 
qua xináp 

Quá trình truyền tin qua xináp có 
bản chất hóa học 

Enzim axêtincôlinesteraza có vai 
trò đối với sự hình thành axêtincôlin 
chứa trong các bọc chất hóa học ở 
màng trước xináp 

ĐỀ 5: 

Điền ô chữ: 

GỢi ý: 

1. Có 11 chữ: cấu trúc được tạo từ tập hợp các sợi trục nơron làm 
nhiệm vụ lan truyền xung thần kinh. 

2. Có 8 chữ: chỗ thắt lại của bao miêlin trên sợi trụ; của tế bào 
thần kinh. 
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3. Có 11 chữ: loại xung thần kinh lan truyền trong sợi thần kinh 
hướng tâm. 

4. Có 7 chữ: kiểu lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh có 
miêlin. 

5. Có 9 chữ: là chức năng của sợi trục thần kinh. 

6. Có 7 chữ: kiểu lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh 
không có miêlin. 

7. Có 11 chữ: loại xung thần kinh lan truyền trong sợi thần kinh 
li tâm. 

8. Có 12 chữ: là tên gọi khác của điện động. 

9. Có 11 chữ: một loại chất trung gian hóa học có chứa trong bọc 
chất ở màng trước xináp. 

10. Có 7 chữ: là hoạt động của cơ hoặc của tuyến để trả lời lại kích thích. 

11. Có 13 chữ: cường độ kích thích tối thiểu có thể gây được phản 
ứng ở một tổ chức sống. 

12. Có 10 chữ: là giai đoạn thứ 3 của đồ thị một điện động, lặp lại 
trạng thái ngoài màng tế bào mang điện dương và trong màng 
mang điện âm. 

13. Có 8 chữ: một tính chất của bao miêlin. 

14. Có 6 chữ: lớp bao của sợi trục nơron có từng đoạn thắt lại. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ li 

®.. 
(1): diện tiếp xúc (2): màng trước xináp 

(3): màng sau xináp (4): chất trung gian hỏa học 

(5): cung cấp năng lượng (6): thụ thể 

® .. _ .. 
(7): bọc (bóng) (8): các thụ thể 
(9): điện hoạt động (10): hóa học 

ĐỀ 2: 

A: chùy (cúc) xináp B: màng trước xináp 

C: Ti thể D: bọc chất trung gian hóa học 

E: khe xináp G: màng sau xináp 

H: thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học 

ĐỀ 3: 



ĐỀ 4: 

Hiện tượng Lí do 

Xung thẩn kinh khổng lan 
truyềi qua xináp dưới dạng diện 

Do khe xináp la một khoảng hở cách 
diện 

Tin C1Ỉ truyền qua xináp theo 
một (hiều: từ màng trước, qua 
khe, lến màng sau xináp 

Vì các bọc chất trung gian hóa học chỉ 
có ở màng trước xináp và các thụ thể 
nhận cảm chất hóa học chỉ có trên 
màng sau xináp mà không có hiện 
tượng phân bố ngược lại 

lon Cỉ2* có vai trò trong truyền 
tin qia xináp 

lon Ca2* tham gia làm vở các bọc chất 
trung gian hóa học ở màng trước xináp 

Quá trình truyền tin qua xináp 
có bải chất hóa học 

Do điện thế hoạt động xuất hiện ở 
màng sau xináp để tạo xung thổn 
kinh tiếp tục lan truyền là nhờ kích 
thích của chất trung gian hóa học ở 
màng trước xináp chuyển sang 

Enzin axêtincôlinesteraza có 
vai trì đối với sự hình thành 
axêtũcôlin chứa trong các hóa 
chất hóa học ở màng trước xináp 

Enzim axêtincôlinesteraza tác dụng 
phân giải axêtincôlin thành axêtat và 
côlin, những sản phẩm này được gởi trả 
lại màng trước để sử dụng làm nguyên 
liệu tái tổng hợp axêtincôlin đưa vào 
các bọc chứa ở màng trước xináp 

ĐỀ 5: 

E H D □ 0 Ẩ N K I [nĩhỊ 

□ Ẽ □ □ N V Ij Ê LZ 
1 ■ 0 □ i G C| Al M |G| IJáJCj 

N EO ầ □ Q Ó 

|d|ẫ|n|t R s □ ầ 
L □ ầ ả □ Ự c L 
□ □ ầ N G V Ậ N1 Đ 7 0 ra 
Đ □ ầ G T H Ấ N K I N 

A X E □ D ầ 0 ô L I N 

[p H Ẳ N s ầ 0 
c Ư Ờ ầ E E K N G ư ỡ N ra 

1 s E 0 ầ H Â N c ự ra 
0 Á c H ầ D 0 ầ 
n M I Ê m □ § r 
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CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ lt 

Nêu cơ sở của tập tính động vật. Giải thích vì sao hầu hết tập tính 
của động vật bậc thấp là tập tính bẩm sinh? 

ĐỀ 2: 

So sánh tập tính của người và tập tính của động vật 

ĐỀ 3: 

Điền ô chữ: 

Gợi ý: 

1. Có 8 chữ: là đầu tận cùng của sợi trục thần kinh hơi phồng ra. 

2. Có 9 chữ: là loại xung thần kinh di chuyển từ trung ương đến cơ 
quan phản ứng. 

3. Có 12 chữ: là loại tế bào thần kinh thực hiện chức năng dẫn 
truyền xung thần kinh từ thụ quan về trung ương. 

4. Có 6 chữ: bản chất của sự lan truyền hưng phấn qua xináp. 

5. Có 10 chữ: là con đường lan truyền của xung thần kinh từ thụ 
quan về trung ương rồi đến cơ quan phản ứng. 
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6. Có 14 chữ: một bộ phận của xináp, bên trong có chứa nhiều bọc 
chất trung gian hóa học. 

7. Có 12 chữ: loại xung thần kinh lan truyền từ thụ quan về trun.Ị 
ương thần kinh. 

8. Có 13 chữ: loại tế bào của cơ thể không được sản sinh thêm trong 
suốt đời sống cơ thể. 

9. Có 19 chữ: loại chất chứa trong các bọc nhỏ ở màng trước xináp. 

10. Có 8 chữ: cấu trúc này nằm giữa màng trước và màng sau xináp. 

11. Có 7 chừ: tên loại tập tính động vật mang tính bản năng không 
cần qua tập luyện. 

12. Có 12 chữ: loại tế bào thần kinh làm nhiệm vụ dẫn truyền xung 
thần kinh từ trung ương đến cơ quan phản ứng. 

13. Có 5 chữ: cấu trúc này có trong màng trước xináp và là nơi cung 
cấp nàng lượng cho hoạt động của xináp. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

ĐỀ 1: 

1. Cơ SỞ của tập tính động vật 

Cơ sd của tập tính là phản xạ, biểu hiện dựa trên hoạt dộng của 
hệ thần kinh. 

Những kích thích của môi trường nên ngoài và bên trong cơ thể tác 
động lên cơ quan thụ cảm tạo hưng phấn truyền về trung ương thán 
kinh. Tại đây sau quá trình phân tích tổng hợp sẽ có lệnh vận động 
đến cơ quan thực hiện tạo ra các hành động của tập tính 

2. Hầu hết tập tính của động vật bậc thấp là tập tính bẩm sinh 

Tập tính bấm sinh là tập hợp của nhiều phản xạ không điều kiện, 
có trung khu là các hạch thần kinh, các bộ phận thần kinh dưới vỏ não 
đối với hệ thần kinh ống và các tổ chức thần kinh đơn giản. Trong khi 
đó tập tính học được hình thành từ các phản xạ có điều kiện có trung 
khu là vỏ não. 

Vì vậy ở những loại động vật bậc thấp, cấu trúc thần kinh dạng lưới 
hoậc dạng chuci hạch, phản xạ cơ thể chủ yếu là phản xạ không điều 
kiện nên hầu hết tập tính của cơ thể chúng là tập tính bẩm sinh 

ĐỀ 2: 

1. Các điểm giống nhau giữa tập tính của người và tập tính 

của động vật: 

- Có cơ sở thần kinh là các phản xạ. 
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- Đều là những chuỗi phản ứng để giúp cơ thể dáp ứng và thích 
nghi trước những kích thích của môi trường 

- Đều bao gồm tập tính bẩm sinh mang tính bản năng do di truyền, 
các cơ sở là các phản xạ không điều kiện và tập tính học được có dược 
do tập luyện, hình thành từ cơ sở của các phản xạ có diều kiện. 

2. Các điểm khác nhau 

Tập tính của người Tập tính của động vật 

Tỉ lệ của tập tính học được cao hơn Tỉ lệ của tập tính học được thâ'p hơn 

Môi trường xã hội có vai trò râ't 
quan trọng trong hình thành 
tập tính 

Không chịu hoặc rất ít chịu tác động 

của môi trường xã hội 

Táp tính học được chịu ảnh 
hưởng của hệ thống tín hiệu thứ 
2 (tiếng nói và chữ viết). 

Không có hệ thống tín hiệu thứ 2 

Hệ thần kinh phát triển hoàn 
thiện hơn nên biểu hiện của tập 
tính phong phú và đa dạng hơn. 

Hệ thần kinh kém phát triển hơn 

nên biểu hiện của táp tính kém 

phong phú và kém đa dạng hơn 

ĐỀ 3: 

E 0 □ o 0 0 H B 
5. u 3 E 0 □ □ B r 

1 N 0 □ 3 □ E u 0] 1 0| 11 Á| c| ■ □ 0 Ũ i 3 3 rz 
c m i 3 □ i H 3 □ Ạ _ 
M o 3 3 0 □ B 3 3 X I N SIS 
X i 3 3 § 3 3 3 E T Â M 

0 Ế B À 3 □ 0 M □ m □ 3 H rz 
\M H Ấ T Đ □ 0 □ 3 3 □ Đ N H 0 á!h|o|cJ 

1 □ 3 3 3 D N Á p 

H n m □ ầ ầ 
tế E □ 3 3 B n n|đ|ộ|n|o| 
□ □ □ m 3 1 
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GỢi ý: 

1. Có 11 chữ: chim én di chuyển từ phương Bắc vể phương Nam để 
tránh mùa đông giá rét nhờ loại tập tính này. 

2. Có 7 chữ: là chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của 
môi trường; đảm bảo cho sự tồn tại của cá thể và loài. 

3. Có 6 chữ: là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả 
lời lại những kích thích của môi trường. 

4. Có 8 chữ: một loại tập tính xuất hiện trong quá trình sống của 
cơ thể phải trải qua quá trình này. 

5. Có 9 chữ: cơ thể có khả năng này trước sự thay đổi của môi trường 
nhờ có hoạt động phản xạ. 

6. Có 7 chữ: là tính chất của tập tính bẩm sinh. 

7. Có 8 chữ: là một bộ phận của xináp nằm giữa màng trước và màng 
sau xináp. 

8. Có 7 chữ: tập tính này xuất hiện ở gấu Bắc cực vào mùa đông 
giá rét. 

9. Có 7 chữ: tên của hệ cơ quan bao gồm các tuyến không có ống 
dẫn, chất tiết từ chúng ngấm trực tiếp vào máu. 

10. Có 8 chữ: một loại điện tế bào xuất hiện lúc tế bào nghỉ ngơi 
và không bị kích thích. 

11. Có 5 chữ: là loài động vật có hoạt động tập tính đa dạng và phong 
phú nhất. 

12. Có 4 chữ: ,một loài côn trùng vào mùa sinh sản bắt và tìm chất gây 
tê liệt con mồi, sau đó đẻ trứng vào con mồi rồi bít tổ bay di. 

13. Có 12 chữ: chức năng của hồng cầu trong cơ thể động vật. 

14. Có 8 chữ: tập tính bẩm sinh xuất hiện trên cơ thể động vật thông 
qua con đường này. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ 1: 

1. Ví dụ 1 

Muỗi, chuồn chuồn lúc sinh sản thường đẻ trứng ở bất kì chỗ nào 
rồi bỏ đi. Trứng nở và ấu trùng phát triển dưới tác dụng của các điều 
hiện tự nhiên của môi trường 

2. Ví dụ 2 

Một số loài côn trùng khác có sự chuẩn bị thức ăn cho con non. 

- Ruồi đẻ trứng trên các vật phẩm có thể làm thức ăn cho những 
con dòi. 
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- Tò vò vào kì sinh sản, chúng làm tổ rồi bay đi bắt những côn trùng 
nhỏ khác và tiêm chất làm con mồi tê liệt đi. Sau đó, chúng mang con 
mồi về tổ, đẻ trứng lên con mồi rồi bịt tổ bay đi. Âu trùng nở ra sử 
dụng thức ăn được dự trữ sẵn, đến khi phát triển đầy đủ chúng phá 
tổ và bay ra ngoài. 

3. Ví dụ 3 

Nhiều loài có chăm sóc ấu trùng và con non sau khi đẻ 

- Gà mẹ ấp trứng và chăm sóc gà con sau khi nở. 

- Bồ câu vào kì sinh sản, cả bồ câu bố và mẹ đều thay phiên ấp 
trứng và tìm thức ăn cho nhau. Sau khi trứng nở, bồ câu non được bố, 
mẹ nuôi bằng dịch dinh dưỡng chế tạo từ diều ở thực quản do bô mẹ 
“ợ” ra mớm cho con 

ĐỂ 2: 

Hình thức học 

tập ở động vật 
Nội dung 

Quen nhờn 
Khi kích thích cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà khồng 
gây ra nguy hiểm gì, động vật sẽ thôi không còn 
phản ứng với kích thích ấy nữa. 

In vết 
Một số loài động vật như vịt, ngồng, con non mới nở 
di chuyển theo vật mà lần đầu tiên nó nhìn thấy. 

Điều kiện hóa 

Là hình thành phản xạ có điều kiện ở động vật dựa 
trên cơ sở kết hợp giửa hai kích thích (thí dụ bật 
đèn rồi cho chó ăn); hay cho động vật thực hiện 
hành vi kèm theo “phần thưởng” (nếu nó làm đúng) 
hoặc “hình phạt” nếu nó làm sai 

Học ngầm 

Là hình thức học không có ý thức, không biết rõ 
mình được học, nhưng khi có nhu cầu giải quyết 
một số vấn đề nào đó thì những điều vô tình học 
được tái hiện lại giúp giải quyết vấn đề một cách 
dễ dàng. 

Học khôn 

Là hình thức học chỉ có ở động vật có hệ thần kinh 

râ't phát triển như ở người và động vật thuộc bộ 
Linh thưởng. 

Đây là hình thức học có chủ định, con vật chủ động 

tìm cách giải quyết thông qua sự phối hợp các kinh 

nghiệm có trước để suy nghĩ, phán đoán, làm thử... 

nhằm giải quyết vấn đề 
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CHƯƠNG m 

SINH TRƯỞNG VA PHÁT TRIỂN 

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN ở THựC vật 

Bài. SINH TRƯỞNG ở THỰC VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Trình bày cấu tạo của thân cây gỗ 

ĐỀ 2: 

Điền bổ sung vào bảng sau: 

Loại mô phàn sinh Vị trí ở cây Chức năng 

Mô phân sinh đỉnh 

Mô phân sinh bên 

Mô phân sinh lóng 

ĐỀ 3: 

Điền bổ sung để hoàn chỉnh kiến thức được nêu trong bảng sau: 

Khái niệm Kiến thức hoàn chỉnh 

ẩinh trưởng của thực vật 

Sinh trưởng sơ câ'p 

Sinh trưởng thứ câ'p 

Mô phân sinh 
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ĐỀ 4: 

GỢi ý: 

1. Có 10 chữ: là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hóa có khả 
năng duy trì suốt đời sự phân chia nguyên nhiễm. 

2. Có 8 chữ: tên của Lớp thực vật hạt kín mà những cây bộ Đậu 
được xếp vào đó. 

3. Có 6 chữ: là hoạt động của phôi trong hạt hấp thu nước, ôxi... để 
phát triển thành cây non. 

4. Có 3 chữ: cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín. 

5. Có 8 chữ: tên của Lớp thực vật mà cây lúa, ngô (bắp) được xếp 
vào đó. 

6. Có 9 chữ: là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức 
năng sinh hóa của tế bào làm cây ra hoa, kết quả, tạo hạt. 

7. Có 15 chữ: là hình thức sinh trưởng của mô phân sinh đỉnh làm 
cho thân và rễ cây dài ra. 

8. Có 16 chữ: là hình thức sinh trưởng do sự phân chia của tầng sinh 
vỏ và tầng sinh trụ giúp cây to và lớn lên về chiều ngang. 
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9 Có 7 chữ: hiện tượng hạt phấn dính và phát triển trên đầu nhụy 
của hoa. 

10 Có 4 chữ: là phần gỗ lõi có màu sẫm nằm ở trung tâm của thân 
cây gỗ. 

11 Có 6 chữ: là tên của một ngành thực vật có hoa. 

12 Có 3 chữ: là một loại cơ quan của cây làm nhiệm vụ bao bọc và 
bảo vệ phôi. 

13 Có 7 chữ: đây là trạng thái mà lúc nghỉ ngơi, mặt ngoài của màng 
tế bào có điện dương và mặt trong có diện âm. 

14 Có 3 chữ: là vòng gỗ có máu sáng bao chung quanh gỗ lõi ở thân 
cây gỗ. 

15 Có 6 chữ: là những vòng đồng tâm với màu sáng và màu tối xen 
kẽ năm trong thân cây gỗ. 

16 Có 7 chữ: là chuỗi những phản ứng ở động vật để trả lời lại các 
kích thích của môi trường qua đó giúp chúng tồn tại và phát triển. 

17 Có 10 chữ: là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng và kích 
thước tế bào làm cho cây lớn lên. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

ĐỀ 1: 

Tiân cây gỗ từ trong ra ngoài gồm các bộ phận sau: 

-Gỗ lõi (còn gọi là ròng): có màu sẫm nằm ở trung tâm của thân. 
Gỗ lõ gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già. Các tế bào này chỉ làm 
nhiện vụ vận chuyển nước và ion khoáng trong một thời gian ngắn. 

Niiệm vụ chủ yếu của gỗ lõi là làm giá đỡ cho cây. 

-Gỗ dác: là lớp nằm kế tiếp gỗ lõi và có màu sáng hơn, gồm các 
lớp nạch gỗ thứ cấp trẻ. 

G> dác thực sự là mô mạch vận chuyển nước và ion khoáng cho cây. 

-Tầng sinh mạch (tầng sinh trụ): nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, 
hằnignăm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây và phía trong một lớp 
mạch gỗ. 

-Mạch rây: làm nhiệm vụ vận chuyển nước và chất hữu cơ từ lá 
đến dc bộ phận của cây. 

-Vỏ: gồm hai lớp: tầng sinh bần phía trong và bần nằm phía ngoài 
làm ìhiệm vụ che chở cho thân. 

T*ên mặt cắt ngang của thân cây gỗ có các vòng đồng tâm với màu 
sáng,tối khác nhau, được gọi là các vòng gỗ hằng năm. Chúng được sinh 
ra từ"-ầng sinh mạch, về mùa mưa, cây hấp thu được nhiều dinh dưỡng, 
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tầng sinh mạch tạo nhiều mạch gỗ to xếp thành một vòng dày màu sáng. 
Mùa khô, ít dinh dưỡng, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn xếp thành một 

vòng mỏng có màu sẫm. 

ĐỀ 2: 

Loại mô 
phân sinh 

Vị trí ờ cây Chức năng 

Mô phân 
sinh đỉnh 

Nằm ở chồi đỉnh (chồi 

ngọn)và chồi nách của 

thân cành và đỉnh rễ. 

Có nhiệm vụ làm cho thân dài 

ra, gọi là sinh trưởng sơ cấp, xảy 

ra ở cây một lá mầm và thân 

non của cây hai lá mầm. 

Mô phân 
sinh bên 

Nằm ở thân vốn được 

tạo từ mô phần sinh 

đỉnh và phân bô' theo 

hình trụ. 

Phân chia giúp cây to và lớn lên 

về chiều ngang, gọi là hiện 

tượng sinh trưởng thứ cấp xảy 

ra ở cây hai lá mầm (có thời gian 

sống hai năm hay lâu năm) 

Mô phân 
sinh lóng 

Nằm tại các mắt (nơi lá 

nằm ở thân) của thực 

vật một lá mầm 

Làm tăng sự sinh trưởng chiều 

dài của lóng, của thân cây cả 
khi mô phân sinh đỉnh đã bị cắt. 

ĐỀ 3: 

Khái niệm Kiến thức hoàn chỉnh 

Sinh trưởng 
của thực vật 

Là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể 
tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. 

Sinh trưởng 
sơ cấp 

Là quá trình dài ra của thân và rễ do hoạt động của mô 
phân sinh đỉnh 

Sinh trưởng 
thứ cấp 

Xảy ra ở thân cây gỗ do hoạt động của mô phân sinh bên 
tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ 

Mô phân 
sinh 

Là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hóa, duy trì 
được suốt đời khả năng phân bào nguyên nhiễm. 
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ĐỀ 4: 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ u 

Nêi ngJồn gốc và phân bố của các hooc môn kích thích sinh trưởng 
ở thực vật. 

ĐỀ 2s 

Trìih tày tác dụng sinh lí của auxin, gibêrelin và xitôkinin đối với cây. 

ĐỀ 3s 

Điển bổ sung để hoàn chỉnh kiến thức trong bảng sau: 

Ch (ất ức chế 
sin.h trướng 

Nguồn gốc Tác dụng 

Êtiltsn 

Axitatxiixic 
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ĐỀ 4: 

Điền ô chữ: 

3 

4 

6 

10 

11 

12 Q 

Gợi ý: 
1. Có 6 chữ: bào quan có chứa sắc tố quang hợp. 

2. Có 4 chữ: khí êtilen có tác dụng làm nhanh quá trình này ở quả. 

3. Có 9 chữ: một loại chất kích thích sinh trưởng dược tổng hợp chủ 
yếu ở lá non và một số cơ quan non đang sinh trưởng mạnh. 

4. Có 6 chữ: một chất kìm hăm sinh trưởng thực vật và ở dạng khí. 

5. Có 9 chữ: một loại chất kích thích sinh trưởng được tổng hợp chủ 
yếu từ rễ. 

6. Có 10 chữ: là nhóm chất mà trong đó có 2, 4 D và 2, 4, 5 T. 

7. Có 7 chữ: vai trò chung của nhóm chất phitôhoocmôn đối với quá 
trình sinh trưởng của cây. 

8. Có 7 chữ: chất do tuyến nội tiết ở động vật tiết ra. 

9. Có 11 chữ: một loại axit còn được gọi là chất gây ngủ ở thực vật. 

10. Có 5 chữ: một bộ phận của cây mầm xuất hiện sau cùng trong 
quá trình nảy mầm của hạt. 

11. Có 5 chữ: là quá trình ôxi hóa chất hữu cơ để tạo ra năng lượng 
cung cấp cho các hoạt động của tế bào. 

12. Có 5 chữ: một loại chất kích thích sinh trưởng thực vật. 

. HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

1. Auxin: 

Auxin phổ biến trong hầu hết các loại cây là axit^3-indol axêtic (AIA) 

Auxin được sinh ra chủ yếu từ chồi đỉnh của thân và cành và sau 
đó được vận chuyển xuống các bộ phận bên dưới cây. Auxin có nhiều 
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trong chồi, hạt đang nẩy mầm, lá đang sinh trưởng, trong tầng sinh bên 
đang hoạt động, trong nhị hoa. 

2. Gibêrelin: 

Gbêrelin được viết tắt là GA. Trong cây, gibèrelin được tổng hợp 
chủ yéu ở lá non, rễ non sau đó được đưa vào mạch dẫn để chuyển đến 
các bó phận khác. 

Gbêrelin có chứa nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nẩy mầm, trong 
hạt vè quả đang hình thành, trong các lóng, thân cành đang sinh trưởng. 

3. Xitôkinin: 

ĐíỢc tổng hợp chủ yếu từ rễ sau đó vận chuyển dần đến các bộ 
phận nằm phía trên của cây. Ngoài ra một số cơ quan non đang sinh 
trưởng cũng có khả năng tổng hợp một lượng nhỏ xitôkinin. 

ĐỀ 2: 

1. Tác dụng sinh lí của auxin: 

- Ở mức tế bào, auxin kích thích quá trình nguyên phân và sinh 
trưởní dãn dài của tế bào, nhờ đó giúp tế bào dài ra và cây cao lên. 

- Ớ mức cơ thể, auxin tham gia nhiều hoạt động sống của cây như 
hướng động, ứng động, kích thích sự nảy mầm của hạt, của chồi, kích 
thích ra rễ phụ, thể hiện ưu thế đỉnh (hiện tượng chồi đỉnh còn gọi là 
chồi Igọn, sinh trưởng mạnh ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên) 
giúp (ây mọc dài và vươn cao. Auxin còn có tác động kích thích hình 
thành quả từ bầu nhụy sau khi thụ tinh, kích thích quả lớn lên, ngăn 
ngừa sự rụng của hoa, quả, lá. 

2. Tác dụng sinh ỉí của gỉbêreỉin: 

- ở mức tế bào, gibêrelin làm tăng số lần nguyên phân và tăng sinh 
trưởrnỉ dãn dài của tế bào. 

- ở mức cơ thể, gibêrelin có những tác dụng như: 

• Kích thích thân, cành, rễ và các lóng mọc dài ra; kích thích sự 
náy nầm của hạt, củ, chồi, căn hành, thân ngầm, 

• Kích thích hình thành quả và tạo quả không hạt 

• Trong nhiều trường hợp, kích thích sự ra hoa và làm tăng tỉ lệ 
hoa cực của cây. 

• Tổc động đến quá trình quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ, axit 
nucHêÈ, hoạt tính của enzim và thành phần hóa học của cây. 

3. Tác dụng sinh lí của xỉtôkỉnin: 

-ở mức tế bào, xitôkinin kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm 
quá tình già cỗi của tế bào. 

- Ớ mức cơ thể, xitôkinin có các tác dụng sau: 

• Kích thích sự phân hóa chồi và hình thành cơ quan mới. 

• Kìm hãm sự hóa già và kéo dài tuổi thọ của cây. 

115 



• Làm tăng tỉ lệ hoa cái trên cây ở một số loài. 

• Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ. 

ĐỀ 3: 

Chất ức 
chế sinh 
trưởng 

Nguồn gốc Tác dụng 

Êtilen 

Êtilen ở dạng khí, được tổng 
hợp ở hầu hết các tế bào, các 
mô, nhưng nhiều nhất là ở 
các mô già và đặc biệt là 
quả đang chín. Êtilen cũng 
được sản sinh nhiều trong 
thời gian rụng lá, hoa già, 
khi mô bị tổn thương hay 
gặp điều kiện bất lợi. 

- Thúc đẩy quá trình chín 
của quả 

- Gây rụng lá 

- Làm chậm sự sinh trưởng 
của các mầm thân, củ. 

- Kích thích sự ra hoa, đặc 
biệt là hoa trái vụ ở nhiều 
thực vật 

Axitabxi- 
xic 

Axit abxixic được tổng hợp từ 
hầu hết các cơ quan như rễ, 
thân, lá (lục lạp) hoa, quả, 
củ... nhưng chủ yếu là ở các 
cơ quan sinh sản. Trong cây, 
hàm lượng axit abxixic được 
tăng rất nhanh khi hoa hình 
thành; chúng được tích lũy 
nhiều trong các cơ quan ngủ, 
nghỉ, cơ quan dự trữ, cơ quan 
sắp rụng, mô bị mất nước. 

- Kích thích sự hóa già của 
các cơ quan. 

- Kìm hãm sự sinh trưởng 
của các cành, lóng, ức chế 
nảy mầm của hạt. 

- Gây đóng mở khí khổng, 
gây trạng thái ngủ của chồi. 

- Kích thích và gây rụng các 
cơ quan như lá, quả. 

ĐỀ 4: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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GỢi ý: 

1. Có 7 chừ: là một yếu tố của môi trường không thể thiếu đốì với 
hoạt động quang hợp của cây. 

2. Có 8 chữ: chất được gọi là hoocmôn ra hoa ở thực vật. 

3. Có 7 chữ: từ để chỉ hiện tượng cây hoa hoa phụ thuộc vào nhiệt 
độ thấp. 

4. Có 10 chữ: là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối liên quan 
đến hiện tượng sinh trưởng và phát triển của cây. 

5. Có 5 chữ: là chất đóng vai trò xúc tác các phản ứng trao đổi chất 
trong tế bào. 

6. Có 12 chữ: là các chất có vai trò điều hòa sự sinh trưởng <ở thực vật. 

7. Có 15 chữ: từ để chỉ các cơ quan không tham gia vào hoạt động 
sinh sản ở thực vật, như rễ, thân, lá. 

8. Có 2 chữ: là cơ quan của cây thực hiện chức năng hấp thu nước 
và khoáng từ đat. 

9. Có 3 chữ: là cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín. 

10. Có 7 chữ: là bộ phận của hạt có chứa nhiều phitôcrõm. 

11. Có 13 chữ: gibêrelin được tổng hợp chủ yếu từ bộ phận này của cây. 

12. Có 2 chữ: tên viết tắt của gibêrelin. 

ĐỀ 1: 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

Khái niệm Giải thích 

Phát triển 
của thực vật 

Là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trhnh sống, 
bao gồm 3 quá trình có liên quan với nhau: sinh trưởng, 
phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan 
của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả). 

Quang chu 
kĩ 

Là tương quan độ dài ngày và đêm có liên quan 'đến sinh 
trưởng, phát triển và ra hoa của thực vật 

Xuân hóa 
Hiện tượng nhiều loài thực vật chỉ ra hoa sau khi chịu 
tác động của nhiệt độ thấp. 

Hoocmôn ra 
hoa 

Còn gọi là ílorigen, là các chất hữu cơ được hìmh thành 
trong lá và được vận chuyển đến các điểm sinỉh trưởng 
của thân làm cho cây ra hoa. 

Phitôcrôm 
Là sắc tố cảm nhận quang chu kì của thực vật và là sắc 
tố nảy mầm đối với các loại hạt mẫn cảm với ánh sáng. 
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Shóm cây Đặc điểm Một 8Ô đại diện 

Cây ngày 
dài 

Ra hoa trong điều kiện ngày 
dài ở cuối mùa xuân và mùa 
hè, có thời gian chiếu sáng 
trong ngày trên 12 giờ. 

Hành, cà rốt, rau diếp, sen 
cạn, củ cải đường, thanh 
long, dâu tây, lúa mì. 

Cây ngày 
ngắn 

Ra hoa trong điều kiện ngày 
ngắn (vào mùa đông), có thời 
gian chiếu sáng dưới 12 giờ. 

thược dược, đầu tương, 
vừng, gai dầu, mía, cà 
tím, cà phê, 

Cây trung 
tính 

Ra hoa cả trong điều kiện 
ngày dài và ngày ngắn 

cà chua, lạc, đáu, ngô, 
hướng dương. 
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B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRlỂN ở động vật 

Bài. SINH TRƯỎNG VÀ PHẤT TRIỂN ở động vật 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1: 

Ghi chú các chi tiết được nêu trong 2 sơ đồ sinh trưởng và phát 
triển qua biến thái sau đây: 

II. Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
ở châu chấu: 



ĐÊ 2: 

Điền bố sung để hoàn chỉnh kiến thức trong bảng sau: 

— Kiến thức 

Hiện tượng~^~~~— 
Khái niệm Thí dụ 

Phát triển không 

qua biến thái 

Phát triển biến thái 

hoàn toàn 

Phát triển biến thái 

không hoàn toàn 

ĐỀ 3: 

Điền ô chữ: 

Gợi ý: 

1. Có 3 chữ: nguồn năng lượng cung cấp cho sinh trưởng và phát 
triển ở động vật. 

2. Có 13 chữ: từ dùng chỉ một hiện tượng biến thái mà con non phải 
trải qua nhiều lần lột xác. 

3. Có 8 chữ: là hiện tượng con non phải trải qua nhiều sự biến đổi 
về hình thái và sinh lí mới đạt được cơ thể trưởng thành. 
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4. Có 5 chữ: tế bào này được tạo từ sự kết hợp giữa trứng và tinh 
trùng. 

5. Có 6 chữ: là hiện tượng xảy ra nhiều lần đối với con non trong 
quá trình phát triển biến thái không hoàn toàn. 

6. Có 7 chữ: từ dùng để gọi con non mới nở trong giai đoạn phát 
triển trải qua biến thái. 

7. Có 13 chữ: đây là kiểu phát triển mà con non không phải trải 
qua quá trình lột xác hay biến đổi về hình thái. 

8. Có 9 chữ: là quá trình ở động vật có xảy ra sự biến đổi về Ihình 
thái, sinh lí của các tế bào, mô, cơ quan và cơ thể. 

9. Có 3 chữ: cấu trúc này được hình thành để che chở bảo vệ nhộng 
trong quá trình biến thái. 

10. Có 12 chữ: là một trong hai giai đoạn của quá trình phát triển 
của cơ thể tính từ hợp tử. 

11. Có 5 chữ: là giai đoạn biến thái cuối cùng trước khi phát triển 
thành bướm. 

12. Có 10 chữ: là quá trình tăng kích thước cơ thể do táng số lượng 
và kích thước tế bào. 

13. Có 7 chữ: từ dùng gọi ấu trùng của ếch sống trong nước và có <đuôi. 

14. Có 5 chữ: loài côn trùng phải trải qua nhiều lần lột xác, con 
trưởng thành có đời sống rất ngắn ngủi vào mùa hè. 

15. Có 15 chữ: là một trong hai giai đoạn của quá trình phát triển 
của cơ thể tính từ hợp tử. 

16. Có 8 chữ: từ dùng chỉ quá trình biến thái và ấu trùng phải trải 
qua nhiều giai doạn biến đổi hình thái để trưởng thành. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

I. Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn ở butôm: 

A: Bướm trưởng thành 

B: Trứng đã phát triển thành phôi 

C: Sâu bướm 

D: Nhộng 

E: Bướm chui ra từ nhộng 

II. Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn tioàn 
ở châu chấu: 

A: Châu chấu trưởng thành 

122 



B: Trứng đã phát triển thành phôi 

c, D, E, G: Ấu trùng 
ĐỀ 2: 

Kiên thức 

Hiện tượng 
Khái niệm Thí dụ 

Phát triển 

không qua biến 

thái 

Là sự phát triển mà con 

non có đặc điểm về cấu 

tạo, hình thái, sinh lí râ't 

giống với cá thể trưởng 

thành. Quá trình lớn lên 

của chúng chỉ là sự thay 

đổi về kích thước. 

Ở đa số động vật 

có xương sống (cá, 

chim, thú...), nhiều 

loài động vật 

không xương sống 

(mực, bạch tuộc, 

giun đất...). 

Phát triển biến 

thái hoàn toàn 

Là sự phát triển mà ấu 

trùng sinh ra có cấu tạo, 

hình dạng và sinh lí rất 

khác cá thể trưởng thành; 

phải trải qua nhiều giai 

đoạn biến đổi hình thái 

để trưởng thành 

ơ bướm có các giai 

đoạn biến thái lần 

lượt là: trứng, sâu, ' 

nhộng, bướm 

trưởng thành 

Phát triển biến 

thái không hoàn 

toàn 

Âu trùng gần giống với 

con trưởng thành về hình 

thái, cấu tạo và sinh lí, 

nhưng phải trải qua 

nhiều lần lột xác để 
trưởng thành 

Châu chấu có các 

giai đoạn biến thái 

lần lượt là: trứng, 

ấu trùng (qua 

nhiều lần lột xác 

và lớn lên), châu 

chấu trưởng thành. 
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ĐỀ 3: 

Bài. CÁC NHÂN Tố ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG 
VÀ PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 

ĐỀ 1: 

Giải thích tác dụng của một số nhân tố bên ngoài đến simh trưởng 
và phát triển ở động vật 

ĐỀ 2: 

Trình bày một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và plhét triển 
ở động vật và người. 

ĐỀ-3: 

Hoocmôn Tuyến bài tiết Tác dụng 

Ecđixơn 

Juvenin 

GH 

Ti rô xin 
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ĐỀ 4: 

Điền ô chữ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

G<i ý: 

1. Có 7 chữ: một loại chất hữu cơ tham gia cấu tạo hoocmôn, enzim. 

2. Có 7 chữ: yếu tố rất cần cho hoạt động sinh trưởng của sinh vật, 
là nguồn cung cấp năng lượng cho quang hợp. 

3. Có 6 chữ: đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng mà cơ thể động vật 
cần được đưa vào thường xuyên. 

4. Có 7 chữ: một nhân tố môi trường có ảnh hưởng quan trọng đến 
tốc độ của phản ứng do enzim xúc tác. 

5. Có 7 chữ: tên của loại tuyến không có ống dẫn, chất tiết ngấm 
trực tiếp vào máu. 

6. Có 7 chữ: hoocmôn của tuyến giáp. 

7. Có 9 chữ: từ dùng chỉ các sinh vật có thân nhiệt luôn ổn định 
/à không thay đổi theo nhiệt độ môi trường. 

8. Có 7 chữ: chất được bài tiết từ tuyến nội tiết. 

9. Có 7 chữ: một số động vật vùng cực có hiện tượng này vào mùa 
lông để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể. 

10. Có 4 chữ: loại tập tính có ở nhiều loài chim vào mùa đông, di 
huyển về phương Nam để tránh rét. 
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11. Có 8 chữ: loại vitamin mà da có thể tổng hợp được dưới tác dụng 
của tia tử ngoại. 

12. Có 12 chữ: nhờ yếu tố này mà các đặc điểm của bố mẹ có thể 
chuyển giao cho con cái qua con đường sinh sản. 

13. Có 8 chữ: bệnh thường xuất hiện ở trẻ do thiếu vitamin D. 

14. Có 9 chữ: tập hợp các nhân tố xung quanh cơ thể, có ảnh hưởng 
đến sự tồn tại và phát triển của cơ thể đó. 

15. Có 9 chữ: từ dùng gọi nhóm các sinh vật có thân nhiệt thay đổi 
theo nhiệt độ môi trường. 

16. Có 9 chữ: tuyến nội tiết tiết ra hoocmôn tirôxin. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

1. Thức ản: 

Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng 
và phit triển của động vật và người. 

Ví dụ: Thiếu prôtêin động vật chậm lớn và gầy yếu, dễ mắc bệnh. 
Thiếu Vitamin D gây bệnh còi xương, chậm lớn ở động vật và người. 

2. Nhiệt độ: 

Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong diều kiện 
nhiệt độ môi trường thích hợp. Nhiệt độ quá cao hay quá thấp có thể 
làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt 
là đối với động vật biến nhiệt. 

Ví dụ: Vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ xuống 16-18°c, cá rô phi 
ngừng lớn và ngừng đẻ. 

Đối với gia súc non, mùa đông lạnh giá gây mất nhiều nhiệt, nếu 
khôn£ tăng khẩu phần ăn sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng của chúng. 

3. Ánh sáng: 

Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của 
động vật và người qua các cách sau: 

- Những ngày trời rét, động vật mất nhiều nhiệt. Vì vậy, chúng phơi 
nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt. 

- Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin 
D. Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa canxi để hình thành xương, 
qua đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. 

Riêng đối với người, có rất nhiều nhân tố môi trường ảnh hưởng 
đến sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là giai đoạn phôi thai đang phát 
triển trong bụng mẹ. Ví dụ, mẹ nghiện rượu, nghiện ma túy, con sinh 
ra có tỉ lệ dị tật cao hơn bình thường. Trong những tháng dầu mang 
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thai, nếu mẹ nhiễm virut cúm, con sinh ra có thể bị dị tật như hở hàm 
ếch, thiêu ngón... Mẹ nghiện thuốc lá, con sinh ra bị giảm cân so với 
bình thường 200-500g... 

ĐỀ 2: 

1. Cải tạo giống: 

Để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển 
nhanh, năng suất cao, thích nghi với các diều kiện địa phương, người ta 
đang áp dụng phương pháp chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi... 

2. Cải thiện môi trường sống của động vật: 

Cho đên nay, con người tiếp tục sử dụng rất nhiều nhân tố môi 
trường như thức ăn, chuồng trại... để làm thay đổi tốc độ sinh trưởng 
và phát triển của vật nuôi, tảng năng suất vật nuôi. 

3. Cải thiện chất lượng dân số: 

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành nhiều biện pháp cải thiện chất 
lượng dân số (tăng chiều cao, cân nặng, không mắc dị tật...) của người 
Viôt Nam như nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện 
tập thê dục thể thao, tư vấn di truyền phát hiện sớm các đột biến trong 
phát triển phôi thai (ví dụ: đột biến nhiễm sắc thế’ gây ra bệnh Đao...) 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống sử dụng ma túy, chống nghiện 
thuốc lá, chống lạm dụng rượu, bia... 

ĐỀ 3: 

Hoocmôn Tuyến bài tiết Tác dụng 

Ecđixơn Tuyến ngực 
Kích thích sâu hóa nhộng và thành 

bướm 

duvenin Tuyến ngực 
ức chế quá trình biến đổi sâu thành 

nhộng và bướm 

GH 
Tuyến yên 

Tăng cường tổng hợp prôtêin trong tế 
bào, mô, cơ quan dẫn đến tăng sinh 

trưởng cơ thể 

Kích thích sự phát triển của xương và 

làm xương phát triển chiều dài ở cá 

thể trong giai đoạn lớn lên. Đối với cơ 
thể đã trưởng thành hay già thì GH 

tác dụng gây to đầu của các xương chi. 

Tirôxin Tuyến giáp 

Duy trì quá trình ôxi hóa các chất để 
sản sinh ra năng lượng cho tế bào và 

cơ thể hoạt động. Duy trì hoạt động 

biến thái bình thường ở động vật. 
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CHƯƠNG IV 

SINH SẢN 

A. SINH SẢN ở THựC VẬT 

Bài. SINH SẢN VÔ TÍNH ở THỰC VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Đién từ: 

ơ ửiực vật bậc cao, sinh sản vô tính là sự hình thành cây con từ 
một phần của cơ quan.(1).nên còn được gọi là.(2). 

Cơ sở di truyền của sinh sản sinh dưỡng là dựa vào cơ chê' 

.3).của nhiễm sắc thể trong quá trình .(4). các 

gen trên nhiễm sắc thể được sao chép nguyên vẹn trong quá trình 

trên áẫn đến cây con có đặc điểm di truyền .(5).cây mẹ. 

Ưng dụng trong sản xuất, dể thu hoạch nhanh những cây rau ăn 

ngắn ngày, người ta thường dùng phương pháp.(6).. còn đối 

với cíy ăn quả có thân gỗ, phương pháp được sử dụng phổ biến là 

.Í7).và.(8).cây. Người ta có thể tạo ra những cây 

giống với số lượng lớn và trong thời gian ngắn bằng phương pháp 

.9) ....... 

ĐỀ 2: 

Phin biệt hai hình thức sinh sản sinh dưỡng nhân tạo ở thực vật: 

giâm cành và chiết cành. 

ĐỀ 3: 

Điín bổ sung để hoàn chỉnh kiếp thức theo bảng sau: 

Hìth thức sinh sản Giải thích Thí dụ 

E29I£ĩ93HÌií£^Ì 
Bằn{ thân rễ 

Bằnf thân củ 

K33!!! 
EHSlSHMHHMi 
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ĐỀ 4: 

Điền ô chữ: 

1 

2 
TZL nmrrm 

3 1 
4 

5 
6 

□ 
: 1 i n T r 

7 

8 1 1 1 
9 r 
10 

11 

12 

13 

im 
mm 

_ 
GỢi ý: 

1. Có 14 chữ: hình thức sinh sản có sự kết hợp giũa tánh đực và tính cái. 

2. Có 4 chữ: đây là hình thức sinh sản băng cách cắm một đoạn cành, 

thân, rễ... xuống dất ẩm. 

3. Có 6 chữ: dâu tây, rau má sinh sản bằng bộ phận này. 

4. Có 6 chữ: là hình thức sinh sản vô tính tự nhiên của cây khoai 

tây. 

5. Có 10 chữ: là nhóm tế bào thực vật chưa phân hóa duy trì được 

suốt đời khả năng phân chia nguyên nhiễm. 

6. Có 16 chữ: cụm từ dùng để gọi hình thức sinh sản được thực hiện 

từ một phần của rễ, thân hoặc lá. 

7. Có 6 chữ: hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây cỏ gấu. 

8. Có 13 chữ: sinh sản không có sự kết hợp giữa tính đực và 

tính cái. 

9. Có 9 chữ: băng phương pháp này, trong phòng thí nghiệm, người 

ta có thể tạo ra nhiều cây giống trong một thời gian ngắn. 

10. Có 5 chữ: hình thức sinh sản do con người tiến hành bằng cách 

làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi cắt mang trồng nơi khác. 

11. Có 6 chữ: hình thức sống của giun, sán trên cơ thể động vật. 
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12. Có 9 chữ: tên một loài cây sinh sản sinh dường băng lá, có thể 
dùng làm thuốc. 

13. Có 4 chữ: đây là phương pháp nhân giống bằng cách sử dụng chất 
dinh dưỡng của cây này nuôi dưỡng cành của một cây khác. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1: 

(1): sinh dưỡng (2): sinh sản sinh dưỡng 

(3): tự nhân đôi (4): nguyên phân 

(5): giống (6): giâm 

(7): chiết (8): ghép 

(9): nuôi cấy mô 

ĐỀ 2: 

Hình thức 

sinh sản 
Giải thích Thí dụ 

Bằng 

thân bò 

Thân mọc bò trên đất. Khi bò 

đến đâu thì các mấu ở phía 

ngọn mọc lá và rễ phụ mới. 

Mỗi mấu có chùm lá và rễ 
phụ như thế hình thành một 

cây con. 

Cây rau má, dâu 

tây, sài đất... 

Bằng 

thân rễ 

Từ củ mọc ra những chồi non 

nhô lên khỏi mặt đất và phát 

triển thành những cây con. 

Các cây: gừng, dong 

riềng, nghệ, tre, 

chuối, cỏ gấu 

Từ các mắt của củ mọc ra các 

chồi. Mỗi chổi phát triển 

thành một cây con. 

Khoai tây, su hào... 

Củ của cây phát triển từ rễ. 
Từ củ nẩy ra các chồi. Mỗi 

chồi phát triển thành một 

cây con. 

Khoai lang, khơai 

từ... 

Bằng lá 

Từ mép lá mọc ra các chồi và 

rễ. Khi lá thối, mỗi chồi phát 

triển thàph một cây con. 

Thuốc bỏng, cây hoa 

đá... 

1 
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Bài. SINH SẢN HỮU TÍNH ở THựC TẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Sinh sản hữu tính là gì và có những đặc trưng nào? Phân biệt sinh 
sản vi tính và sinh sản hữu tính ở thực vật 

ĐỀ 2: 

Trình bày quá trình hình thành hạt và quả. Khi quả chín xảy ra 
những biến đổi nào và vì sao có những biến đổi đó? 

ĐỀ 3: 

Đién ô chữ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

G*i ý: 

1. Có 7 chữ: từ quá trình này có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao 
tử cái để tạo ra hợp tử. 

2. Có 7 chữ: một bộ phận của hoa sẽ biến đổi thành quả sau khi 
xảy ra quá trình thụ tinh. 

3. Có 9 chữ: hiện tượng hạt phấn từ nhị rơi trên đầu vòi nhụy của 
cùng một hoa. 

4. Có 7 chữ: là tế bào đơn bội nằm trong túi phôi. 

5. Có 7 chữ: bộ phận nối liền giữa phần đầu và phần bầu của nhụy. 

6. Có 13 chữ: một ngành thực vật gồm những cây có hoa. 

7. Có 7 chữ: hiện tượng hạt phấn dính và phát triển trên đầu nhụy 
của một hoa nào đó. 

133 



8. Có 8 chữ: tên một lớp động vật cũng là tác nhân góp phần gây 
thụ phấn ở thực vật. 

9. Có 3 chữ: một yếu tố khác giúp thụ phấn cho cây. 

10. Có 7 chữ: một cấu trúc nằm trong bầu nhụy và trong cấu trúc 
này có chứa noãn cầu và nhân phụ. 

11. Có 3 chữ: là cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín. 

12. Có 5 chữ: một loại chất kích thích sinh trưởng ở thực vật được 
tổng hợp chủ yếu bằng chồi ngọn. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ 1: 

1. Sinh sản hữu tính: và những đặc trưng của nó: 

a. Sinh sản hữu tinh: 

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản mà trong đó có sự kết hợp 
giữa giao tử đực và giao tử cái để tạo hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

b. Những đặc trưng của sinh sản hữu tinh: 

- Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hình thành và kết hợp của 
giao tử đực và giao tử cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen. 

- Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân tạo giao tử. 

- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính vì: 

Sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối 
với môi trường sống luôn biến đổi. 

Tạo ra sự đa dạng về về di truyền cung cấp nguồn nguyên liệu phong 
phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa 

2. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật. 

Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính 

Không có sự kết hợp giữa tính đực 
và tính cái 

Có sự kết hợp giữa tính đực và 
tính cái. 

Xảy ra từ một phần của cơ quan 
sinh dưỡng (rễ, thân, lá, củ...) 

Xảy ra từ các bộ phận của cơ quan 
sinh sản (hoa) 

Cơ sở di truyền là quá trình nguyên 
phán. Cây con được tạo ra dựa 
trên sự sao chép nguyên vẹn từ 
các yếu tố di truyền của tế bào mẹ, 
ít xuất hiện biến dị. 

Cơ sở di truyền dựa trên sự kết hợp 
giữa 3 quá trình: nguyên phân, 
giảm phân và thụ tinh; dẫn đến ở 
cây con xuâ't hiện nhiều biến dị tổ 
hợp. 

Thường cho kết quả nhanh hơn Thường cho kết quả chậm hơn 
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ĐỀ 2: 

1. Quá trình hình thành hạt và quả: 

u. Hình thành hạt: 

Noãn sau khi thụ tinh (chứa hợp chất và tế bào tam bội) phát triển 
thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội phân chia tạo 
thành một khối đa bào giàu chất dinh dường được gọi là nội nhũ. Nội 
nhũ (còn gọi là phôi nhũ) là mô dưỡng nuôi phôi phát triển. 

Có hai loại hạt: hạt có nội nhũ ở cây một lá mầm và hạt không 
có nội nhũ ở cây hai lá mầm 

b. Hình thành quả: 

Quả do bầu nhụy phát triển thành. Bầu nhụy dày lên, chuyên hóa 
như một cái túi chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp phát tán hạt. 

Quá không có thụ tinh noãn (quả giả) được gọi là quả dơn tính. Quả 
không có hạt chưa hẳn là quả đơn tính vì hạt được tạo ra có thể đã 
bị thoái hóa. 

2. Những biến đổi xảy ra khi quả chín và lí do của nó: 

Khi quả chín, ở quả xảy ra những biến đổi sau: 

- Màu sắc quả biến đổi do lượng chất diệp lục giảm đi còn lượng 
sắc tố phụ gồm carôten và xantôphyl lại được tổng hợp thêm 

- Mùi của quả xuất hiện do các chất thơm có bản chất este, andêhit, 
xêton xuất hiện; các chất ancaloit và axit hữu cơ giảm đi. Lượng êtilen 
trong quả tăng lên. 

- Quả có vị ngọt do lượng đường fructôzơ, saccarzơ tăng 

- Vỏ và ruột của quả mềm ra do khi quả chín, pectat canxi có ở 
tế bào quả xanh bị phân hủy, các tế bào rời nhau kèm theo vách tế bào, 
cũng bị thủy phân. 

ĐỀ 3: 

J 0 H ư T I N 1 1 
0 ÌÉ Ư N H Ụ Y 

T 1' T H |ụ| pỊhỊẤInỊ 
|n|o|ã N c Ầ ư 

V Ò I N H ự Y 

|t|h|ự|c|v Ậ T H Ạ T K í 1 
T JH u_ p H Ẩ N 

_ c Ó N T R ừ N g] 
G I ') rz 

1 ItIú I p H Ắ 0 
H o % c 

1 _A XIN 
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B. SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Hoàn chỉnh kiến thức theo bảng sau: 



Gợ ý: 

1. Có 10 chữ: một hình thức sinh sản tế bào có hình thành thoi vô 
sắc và tê bào con có sô nhiễm sắc thể bằng tê bào mẹ. 

2. Có 3 chữ: tên của loài động vật đã được con người nhân bản vô 
ánh thành công vào năm 1996. 

3. 2ó 7 chữ: hình thức sinh sản của động vật nguyên sinh. 

4. Có 7 chữ: một hình thức sinh sản ở thủy tức, từ một phần của 
:ơ thể hình thành các bộ phận thiếu và tạo cơ thể hoàn chỉnh. 

5. Có 7 chữ: cá thể duy nhất thực hiện ứkổc năng dẻ trứng trong 
Ố ong. 

6. Có 5 chữ: một ứng dụng của sinh sản vô tính trên động vật. 

7. Có 7 chữ: đây là hình thức sinh sản vô tính ở thủy tức nhưng 
thông phải là tái sinh. 

8. Có 8 chữ: hình thức sinh sản từ một mảnh vụn của cơ thể phát 
•.riển thành một cơ thể mới. 

9. Có 6 chữ: từ dùng gọi hình thức sinh sản không có sự kết hợp 
ỊÍữa tính đực và tính cái. 

10. Có 6 chữ: những cá thể này tham gia vào hoạt động sinh sản cùng 
/ới ong chúa. 

11. Có 5 chữ: là một giai đoạn biến thái và sau giai đoạn này sẽ phát 
;riển thành bướm. 

12. Có 8 chữ: hiện tượng trứng có thể phát triển thành một cơ thể 
nới mà không qua thụ tinh. 

13. Có 9 chữ: động vật nguyên sinh sinh sản phân đôi theo chiều dọc 
ĩơ thể. 

14. Có 13 chữ: hình thức sinh sản này đã tạo ra cừu Dolly vào năm 1996. 

15. Có 13 chữ: nhóm động vật bậc thấp có hình thức sinh sản phân đôi. 

16. Có 7 chữ: một loài động vật thuộc ngành Ruột khoang có thể vừa 
ũnh sản nảy chồi vừa sinh sản tái sinh. 

tình thức 
sinh sản 

Một số 
dại diện 

Giải thích 

Phâi đôi 
Động vật 

nguyên sinh 

Là hình thức sinh sản rất đơn giản, đến 
thời kì sinh sản, màng, tế bào chất và 
nhân co thắt và tách dần thành hai tế 
bào cơ thể mới. 
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Nảy chồi 
Thủy tức, 

san hô 

Trên bề mặt cơ thể có một nhóm tế bào 
tăng cường nguyên phân tạo thành một 
chồi. Chồi sinh trưởng ngày càng lớn và 
có hình dạng giống cơ thể mẹ. Cuối cùng 
khi chồi phát triển hoàn chỉnh sẽ tách 
khỏi cơ thể mẹ và trở thành cơ thể độc 
lập hay tiếp tục dính vào cơ thể mẹ. 

Phân mảnh 
Bọt biển, 

một số giun 
dẹp 

Khi cơ thể bị vỡ vụn ra nhiều mảnh, thì 
mỗi mảnh nhỏ đó sẽ phát triển để tạo ra 
một cơ thể mới. 

Trinh sinh 

Ong, kiến, 
rệp, một số 

loài cá lường 
cư, bò sát 

Là hình thức sinh sản mà trứng không 
thụ tinh phát triển thành cá thể mới. 
Thí dụ ở ong, trứng không thụ trinh phát 
triển thành ong dực (trinh sinh), còn 
trứng thụ tinh phát triển thành ong thợ 
hoặc ong chúa (sinh sản hữu tính). 

ĐỀ 2: 

1. Giống nhau trong sinh sản vô tính ở thực vật và ở động vật 

- Đều không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. 

- Cơ thể mới được tạo ra bằng quá trình nguyên phân từ một phần 
của cơ thể mẹ nên rất giống nhau và giống cơ thể mẹ. 

- Không tạo ra biến dị và tính đa dạng ở thế hệ sau. 

2. Khác nhau trong sinh sản vô tính ở động vật và ở thực vật: 

- Sinh sản vô tính ở thực vật gồm các hình thức là sinh sản bằng 
bào tử, sinh sản sinh dưỡng. 

- Sinh sản vô tính ở dộng vật có các hình thức: phân đôi, nẩy chồi, 
phân mảnh, trinh sinh. 
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ĐỀ 3: 

Ảlol 

Bài. SINH SẢN HỮU TÍNH ở ĐỘNG VẬT 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Bổ sung kiến thức vào bảng sau: 

Biệ npháp điều khiển sinh sản Cách làm 

Tăn.g ỉố con ở động vật quý hiếm 

Tác đ«ng lên giao tử để điều khiển 
giới tíih 

Tác đing lên phôi để điều khiển 
giới tíih 

"Thui tnh khô" ở cá 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 ỊnỊh 

ra 0 ra ra ra ra ran 
ra ra ra 
ra ra ra 5 
D Đ D i s ra 

B Q ra i □ B □ □ JJỊ ra 
ra B □ B ra ra 

ra D 0 ra 0 ầ 0 ra D ra 
ra ra □ 5 Q 
ra m ầ ra ra 3 ra 5 ra ra 0 ra 3 0 0 ra ra ra B □ 

0 ra 0 u ra □ ra D □ ra ra 
H ra ra □ ầ □ B ra ra ra 
n m ra E3 n RI R 

15 

16 

ĐỀ 2: 

Hoài chỉnh các kiến thức được nêu trong bảng: 
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thức Phương Đẻ trứng Đặc điểm phát Chăm 

thức hay con và triển của sóc và 

Loài thụ tinh số lượng trứng thụ tinh nuôi con 

Cá rô 

Ếch 

Thằn lằn 

Gà 

Mèo 

ĐỀ 3: 

Điền ô chữ: 

GỢi ý: 

1. Có 8 chữ: hoocmôn do buồng trứng tiết ra. 

2. Có 6 chữ: tên gọi của tế bào đơn bội ở động vật do giảm phân 
tạo ra. 

3. Có 12 chữ: hiện tượng tinh trùng được cá thể đực phóng' vào nước 
và gặp gỡ thụ tinh ngẫu nhiên với trứng. 

4. Có 11 chữ: hoocmôn của tinh hoàn. 

5. Có 8 chữ: hiện tượhg trứng có thể phát triển thành nuột cơ thể 
mới mà không qua thụ tinh. 

6. Có 5 chữ: hiện tượng này chỉ có ở động vật lớp thú Itrong quá 
trình sinh sản. 

7. Có 12 chữ: hiện tượng tinh trùng được đưa vào đường sinh dục 
cái và kết hợp với trứng. 
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8. Có 7 chữ: từ dùng gọi hiện tượng sinh sản có sự kết hợp giữa 
ỉính đực và tính cái. 

9. Có 4 chữ: cấu trúc được hình thành trong thời gian mang thai ở 
Igười giúp trao đổi chất giữa máu mẹ và máu thai nhi. 

10. Có 10 chữ: hình thức sinh sản mà từ một cá thể có thể hình 
:hành cả giao tử đực và giao tử cái rồi chúng thụ tinh với nhau. 

11. Có 9 chữ: từ dùng gọi cá thể vừa có cơ quan sinh dục đực vừa 
có cơ quan sinh dục cái. 

12. Có 5 chữ: là giao tử ở động vật cái. 

13. Có 9 chữ: là giao tử ở động vật đực. 

ĐỀ 1: 

HƯỚNG DẨN GIẢI 

Biện pháp điều 
khiên sinh sản 

Cách làm 

Tăng ỉố con ở động 
vật qụý hiếm 

- Tiêm hoócmôn của thùy trước tuyến yên(FSH, 
LH) gây chín và rụng nhiều trứng rồi cho thụ 
tinh cùng thời điểm để tạo nhiều thai. 

- Nuôi hợp tử đang phân chia trong môi trường 
nuôi cấy có chứa enzim tripxin để tách rời các tế 
bào con từ hợp tử, hoặc dùng tơ thắt phôi non 
thành 2 hay nhiều khối độc lập, rồi cây lại dạ 
con, để được nhiều con sinh ra cùng một thời điểm 

Tác động lên giao tử 
để điều khiển giới 
tính 

Bằng phương pháp điện di hoặc li tâm để tách 
riêng giao tử mang nhiễm sắc thể tính giới X và 
giao tử mang nhiễm sắc thể giới tính Y. Sau đó 
tùy theo nhu cầu mà cho giao tử X hay giao tử Y 
thụ tinh với giao tử của giới còn lại để tạo các hợp 
tử XX hay các hợp tử XY. 

Tác đ»ng lên phôi 
đế điều khiển giới 
tính 

Thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm, rồi nuôi 
hợp tử trong điều kiện phù.hợp thành phôi. Quan 
sát phôi bằng thiết bị chuyên dùng nếu thấy có 
thể Bar (là một khối thể nhiễm sắc sẫm màu) thì 
đó là phôi cái và nếu không có thì là phôi đực. 
Tùy theo nhu cầu mà tiến hành giữ lại hay loại 
bỏ phôi. 

"Thụ tnh khô" ở cá 

Ép nhẹ bụng cá để trứng chín trào ra đĩa khô, rồi 
đặt tiếp sẹ (tinh trùng) của cá đực lên trên. Dùng 
lông gà đảo nhẹ để trộn đều trứng với sẹ rồi thêm 
nước để gây thụ tinh 
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ĐỀ 2: 

\ Kiên 
'SỊhức 

Loài 

Phương 
thức thụ 

tinh 

Đẻ trứng hay 
đẻ con và 8ố 

lượng 

Dặc điểm 
phát triển 
của trứng 
thụ tinh 

Chăm sóc 
và nuôi 

con 

Cá rô 
Thụ tinh 
bên ngoài 

cơ thể 

- Đẻ trứng 

- Số lượng trứng 
rất nhiều 

Trứng tự phát 
triển ngoài 
môi trường 

Không 
chăm sóc 

con 

Ếch 
Thụ tinh 
bên ngoài 

cơ thể 

- Đẻ trứng 

- Số lượng trứng 
rất nhiều 

Trứng tự phát 
triển ngoài 
môi truờng 

Không 
châm sóc 

con 

Thằn lằn 
Thụ tinh 
bên trong 

cơ thể 

- Đẻ trứng, trứng 
có vỏ canxi bao bọc 

- Số lượng ít 

Trứng tự phát 
triển ngoài 
môì trường 

Không 
chăm sóc 

con 

Gà 
Thụ tinh 
bên trong 

cơ thể 

-Đẻ trứng, trứng 
có vỏ canxi bao bọc 

- Số lượng trứng ít 

Trứng được 
mẹ â'p 

Chăm sóc 
con non 

Mèo 
Thụ tinh 
bên trong 

cơ thể 

- Đẻ con 

- Số lượng con ít 

Trứng thụ 
tinh phát 

triển trong cơ 
thể mẹ 

Chăm sóc 
con và 

nuôi con 
bằng sữa 
trong giai 
đoạn đầu 

ĐỀ 3: 

0 m □ □ ô G ẼỊnI ầ □ □ □ T Tĩ 
T H Bi □ s § § □ G 0 E m 
T E m □ E i □ R 0 tẫ 1 
R H ầ □ m 0 1 

Đ ũ B ầ □ r 
rai Ẽ □ □ § □ □ □ 0 N G 

m i s Đ í N H 

□ □ □ ầ 1 
■ □ Ẽ9 □ EO ca TỈ I|n|h| 

|l|ư|ỡ □ E g □ g m 
□ □ m s m ■ 
□ □ ầ m □ [RMnỊgỉ 
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Bài. Cơ CHẾ ĐIỀU HÒA VÀ ĐIỂU KHIÊN 
SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT. 

SINH OẺ CÓ KẾ HOẠCH ở NGƯỜI. 

CÂU HỎI VÀ ĐỀ BÀI TẬP 
ĐỀ 1: 

Nên ảnh hưởng của thần kinh và môi trường đến quá trình sinh tinh 
và sinh trứng ở động vật và người. 

ĐỀ 2: 

Điên bố sung tác dụng của các biện pháp tránh thai được nêu trong 
bảng sìu: 

Biện pháp Tác dụng 

Dùng bao cao su 

Sử dụng vòng tránh thai 

Dùngthuóc diệt tinh trùng 

Sử dụng viên tránh thai 

Thắt óig dẫn tinh 

Thắt cng dẫn trứng 

Xuất tnh ngoài 

Giao bợp vào giai đoạn an toàn 

ĐỀ 3: 

Hoocmôn Tuyến bài tiết Tác dụng 

FSH 

LH 

Prôgeítêron 

ơstrôgen 

Testostêron 

Gn Rb 
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Gci ý: 

1. Có 6 chữ: từ giai đoạn này trở đi ở cơ thể' người xảy ra quá trình 
tạo giao tử. 

2. Có 13 chữ: một dụng cụ tránh thai dùng cho nữ có tác dụng ngăn 
cản thai làm tổ ở tử cung. 

3. Có 12 chữ: một công việc cần thiết để hình thành cho học sinh 
ý thức về sinh đẻ có kế hoạch. 

4. Có 8 chữ: ở môi trường này, tinh trùng được bảo quản rất lâu và 
vẫn duy trì được khả năng thụ tinh của chúng. 

5. Có 5 chữ: một biện pháp kĩ thuật tách tinh trùng mang nhiễm 
sắc thể giới tính X và Y riêng ra. 

6. Có 8 chữ: trạng thái tồn tại của tinh trùng trong môi trường 
nitơ lỏng. 

7. Có 6 chữ: một cấu trúc nhiễm sắc đậm màu có ở tế bào phôi cái 
và không có ở tế bào phôi đực. 

8. Có 14 chữ: yếu tố môi trường trong cơ thể có tác dụng điều hòa 
sinh sản của cơ thể. 

9. Có 10 chữ: một biện pháp có thể ứng dụng để làm tăng hiệu quả 
thụ tinh ở cá chép. 

10. Có 11 chữ: cụm từ dùng chỉ nơi cất giữ tinh trùng của các động 
vật quý hiếm. 

11. Có 13 chữ: hoocmônm inhibin được sản xuất từ loại tế bào này. 

12. Có 9 chữ: yếu tố có vai trò điều hòa sinh sản ở động vật, bao 
gồm ánh sáng, nhiệt độ, độ pH... 

13. Có 5 chữ: một cơ quan sinh sản ở người phụ nữ, nơi bào thai làm 
tổ và được nuôi dưỡng. 

14. Có 7 chữ: loại tế bào tiết hoocmôn testostêron. 

HƯỚNG DẨN GIẢI 
ĐỀ 1: 

Ảrh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh 
tinh Vi sinh trứng thể hiện như sau: 

— Căng thẳng thần kinh kéo dài (stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiền 
kéo <dà gây rối loạn quá trình chín và rụng trứng, làm giảm sản sinh 
tinh tiùng. 

— Sự hiện diện và mùi của con đực tác động lên hệ thần kinh và 
nội tiêé, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng của 
trứng rá ảnh hưởng đến hành vi sinh dục của con cái. 
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- Thiếu ăn, suy sinh dưỡng, chế độ ăn uống hợp lí gây rối loạn quá 
trình trao đổi chất của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh 
và sinh trứng. 

- Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có quá trình 
sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sản sinh tinh trùng. 

ĐỀ 2: 

Biện pháp Tác dụng 

Dùng bao cao su 
Ngăn không cho tinh trùng di chuyển vào 
đường sinh dục nữ. 

Ngăn cản quá trình làm tổ của phôi ở tử cung 

Dùng thuốc diệt tinh trùng Diệt tinh trùng 

Sử dụng viên tránh thai ức chế rụng trứng 

Thắt ống dẫn tinh 
Ngăn không cho tinh trùng di chuyển vào 
đường sinh dục nữ 

Thắt ống dẫn trứng 
Ngăn trứng di chuyển vào đường sinh 
dục nđ 

Xuất tinh ngoài 
Không cho tinh trùng vào đường Sinh 
dục nữ 

Giao hợp vào giai đoạn an 
toàn 

Kfrông xảy ra thụ tinh vì ở giai đoạn này 
không có trứng trong đường sinh dục nữ 

ĐỀ 3: 

Hoocmôn Tuyến bài tiết Tác dụng 

FSH 
Thùy trước của 

tuyến yên 

- ở cá thể cái: kích thích sự phát triển 
của nang trứng và làm trứng chín. 
Thúc đẩy hình thành và phát triển 
của thể vàng sau khi trứng rụng. 

- Ở cá thể đực: kích thích sự phát triển 
của ống sinh tinh và tạo tinh trùng. 

LH 
Thùy trước của 

tuyến yên 

- Ớ cá thể cái: kích thích phát triển 
nang trứng và gây chín trứng, làm 
rách nang trứng để giải phóng trứng 
(hiện tượng rụng trứng); tăng cường 
sự phát triển của thể vàng. 

- Ở cá thể đực: kích thích các tế bào 
kẻ của tinh hoàn tiết hoocmôn sinh 
dục đực testostêron. 

146 



Prôgestêron Thể vàng 

Ưc chế sự phát triển và sự rụng của 
trứng; kích thích sự phát triển của tử 
cung để thai làm tổ và phát triển. Vào 
giai đoạ n cuô'i củ a mang thai, 
prôgestêron kích thích phát triển 
tuyến sữa để chuẩn bị nuôi con sau 
khi sinh (đối với thú). 

ơs.rôgen Buồng trứng 

Hỗ trợ với FSH và LH gây phát triển 
nang trứng, làm xuâ't hiện các dâu 
hiệu sinh dục phụ ở cá thể cái. Nếu 
lượng ơstrôgen quá nhiều sẽ làm ức 
chế bài tiết FSH và LH. 

Tesbstêron Tinh hoàn 

Làm tăng tổng hợp prôtêin, kích 
thích phát triển cơ và xương và làm 
xuất hiện các dâu hiệu sinh dục phụ 
ở cá thể đực. Nếu lượng testostêron 
trong máu quá nhiều gây ức chế sự 
bài tiết FSH của tuyến yên. 

Gi RH 
Vùng dưới đồi 

thị 
Kích thích thùy trước tuyến yên bài 
tiết FSH và LH 

ĐỀ 4: 

Hiện tượng Lí do 

Gà tiống bị cắt bỏ tinh 
hoànthì màu lông nhạt 
dẩn,cựa không phát 
triển mất tiếng gáy. 

Vì đó là các dâu hiệu sinh dục phụ được hình 
thành nhờ hoocmôn testostêron do tinh hoàn 
tiết ra. 

Vàomổi chu kì kinh 
nguyêt, ở người phụ nữ 
thườrg có 1 trứng chín 
và rụng. 

Vào đáu chu kì, hoocmôn FSH và LH do 
tuyến yên bài tiết thường chỉ kích thích một 
nang trứng trong buồng trứng phát triển. 
Tuy nhiên, một số trường hợp cá biệt có thể 
có một số nang trứng cùng phát triển trong 
chu kì. 

Xươnf của trẻ phát triển 
mạnh vào giai đoạn dậy 
thì; đặc biệt ở con trai 
còn cỏ "vỡ tiếng" và phát 
triển tơ. 

Vào giai đoạn này testostêron do tinh hoàn 
bắt đầu bài tiết gây tăng đồng hóa prôtêin 
kích thích cơ xương phát triển; thanh quản 
cũng được phát triển ở giai đoạn này làm 
căng các dây âm thanh của thanh quản gây 
"vỡ tiếng". 
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Niêm mạc của tử cung 
phát triển, nhâ't là sau 
khi trứng rụng và được 
thụ tinh. 

Sau khi trứng rụng, hoàn thể hình thàn h và 
tồn tại trong suốt thời kì thụ tinh và nnang 
thai. Hoàng thể tiết prôgestêron kích Ithích 
niêm mạc, cơ và các mạch máu tử cung phát 
triển đê đon nhận và nuôi dưỡng thai. 

Người phụ nữ không 
xuất hiện kinh nguyệt 
trong suốt thời kì mang 
thai. 

Do thể vàng tồn tại tiết prôgestêron. Hoocmôn 
này còn theo máu đến ức chế sự bài tiết FSH 
và LH của tuyến yên thông qua làm nfgừng 
tiết Gn RH của vùng dưới đồi. Không có FSH 
và LH nên nang trứng không còn được kích 
thích phát triển nên không xuất hiện kinh 
nguyệt. 

Xuất hiện kinh nguyệt. Hiện tượng này xảy ra vào cuối chu kì và ttrong 
trường hợp trứng không thụ tinh. Do lớp mièm 
mạc và mạch máu tử cung được kích thích phát 
triển trước đó bị thoái hóa vì không được hiỗ trợ 
bởi prôgestêron nữa (thể vàng thoái hóa).. Các 
thành phần đó bị bong ra và di chuyển ra ngoài 
tạo hiện tượng kinh nguyệt. 

Tuyến vú của người phụ 
nữ phát triển nhanh từ 
giai đoạn cuối cùng của 
quá trình mang thai. 

Vì ở giai đoạn này hoocmôn prôgestêron kích 
thích các tuyến vú (tuyến sữa) phát triển để 
chuẩn bị tiết sữa nuôi con sau khi sinh đt. 

ĐỀ 5: 

D Ậ Y T H ì 1 
|v|Ò|N G 2 R Ầ N H T H A I 

G m Á 0 D £ c D Â N s EJ 
N I T ơ L Ổ N G r 

L I T Â M r 
1 T ị I 1Ề 1M1 s I N H 

T H Ể B A 0 
H 0 0 c M 0. N. _s I N i s|ả|nÌ 

T H Ư T I _N H K_ H Ổ 
1 N Ai Â N_ H À N G g|e|n| 

ị T 1 Ế 1 B ị À 0 s I N AL T I N H 

M ô ± T _R ư Ờ N G 

_D Ạ c_ 0 N 
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